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 .  أنت على نفسككما أثنيت
وصلِّ اللّهم أفضل صلواتك على خامت رسلك وأنبيائك سيدنا حممد وعلى آله 

 .حبه أمجعنيوص
وأشرح اللهم صدري، ويسر يل أمري، وارزقين نعمة اإلخالص، وقين فتنة النفس 

 .واهلوى، وجنبين مزالق الشيطان، إنك نعم املوىل ونعم النصري
  

 مقدمة الطّبعِة الثّانية 
 !.رب ضارة نافعة، ورب عمل استهدف شيئاً فأتى بنقيضه

روفة يدعو إىل حتطيم ما أقامته الشريعة كتب كاتب معروف، يف جملة ذائعة مع
اإلسالمية بني الرجل واملرأة من حواجز اخللطة وأقنعة الستر واالحتشام، وأخذ 

يتصيد لذلك من االدلة ما يطمع أن يكون فيه لبس وغموض، يصرف الناس عما 
 .ينطوي عليه من داللة احلق

لة اليت نشرت، فكان من آثار ذلك ما مل يتوقعه الشيخ الذي كتب، وال ا
 .وأذاعت

بل كان أن تنبه أكثر املسلمني من ذلك، إىل عظيم تقصريهم واوم يف جنب اهللا 
بصدد هذا األمر اخلطري، والتفتت مجهرة كربى من الفتيات والنساء املسلمات 

الصادقات إىل حقيقة احلكم اإلهلي الثابت يف حق املرأة، مما يتعلق بسترها 
ا بالرجال، وراحت تتأمل يف ذعر ووجل، االرض اليت تقف واحتشامها وعالقته

 .عليها، وبعد ما بينهما وبني ساحة اإلسالم ودائرة اآلداب اإلسالمية



ونشر الكتاب املسلمون ـ زادهم اهللا توفيقاً واجزل هلم املثوبة واألجر ـ يف أكثر 
، وأوضحته سنة البالد العربية حبوثاً ورسائل يف بيان احلق الذي نص عليه كتاب اهللا

رسول اهللا، والتقى عليه أئمة املسلمني، مما يتعلق ذا الصدد، ومل تكن رساليت هذه 
 .إال مشاركة بسيطة يف ذلك

وسرعان ما ظهر أثر الدعوة الصادقة إىل احلق، تفاعالً معه، وانصباعاً به، وانعطافاً 
 .إليه

، صادق يف االجتاه إىل وللحق دائماً شارة يعرف ا، يتبينها كل خملص يف طلبه
وللباطل دائماً ميعة والتواء يبينهما كل ذي نظر وفهم، مهما كان ما جاء . فهمه

 .مكتسياً به من اقنعة احلق والرشاد
احلق يناجي العقل دائما، أما الباطل فإمنا حياول أن يتسلل خفية منه إىل رغائب 

رة، أما الباطل فيستعني واحلق يتعامل مع الناس باالدلة والرباهني احل.. النفس
للوصول إىل نفوس الناس بالكاريكاتري الساخر او التشويه الكاذب أو الصور 

واحلق قد يأيت ثقيالً يف وطأته على النفس، ولكنه يتسم يف مقابل ذلك !.. املستبشعة
أما الباطل فقد يكون خفيفاً يف . بالترفع عن أي غرض خفي أو حاجة مستكنة

لكنه يستبطن يف مقابل ذلك غرضاً خفياً يستهدف إليه بكيد وطأته على النفس، و
 .وخداع

وأثقل ما يف الباطل ان صاحبه يصطنع له من الرباهني ما يعلم أنه ليس إال مصانعة 
وتلبيساً، فهو ال يفتأ يصانع يف الكالم ويشقق له املذاهب واألشكال، وطمعاً يف أن 

 .ا يهدف إليهيصدق الناس ظاهر ما يقول ويذهلوا عن باطن م
وختليالً .يقول صاحب الة املذكورة، دفاعاً عن صاحبه الشيخ فيما كتب يدعو إليه

قصص بالطبع تشق : (.. ألسباب الردود الكثرية اليت فندت أقواله ومفاهيمه العجيبة
 ).على من نشأ بني احلجب الكثاف، وعلى من آمن بقدم احلجاب

أيضاً، وهو أن القصص الدالة على مشروعية قال الرجل هذا، وكأنه ال يعلم العكس 
احلجاب تشق على من نشأ يف أجواء من االختالط الفاحش، وآمن بأحقية ذلك 

 !..وقدمه



ومل ينس الرجل أن يدعم دفاعه هذا، بريشة الفنان الذي يستعني به لتجسيد أبرز 
األفكار يف مقاالته، فاستخرج من خياله صورة فتاة اختذت من اشكال الستر 

وهو يعلم، كما يعلم كل . والصيانة أبشع ما تشمئز منه النفس وينبو عنه الذوق 
عاقل، أن الفنان الذي فعل هذا، يستطيع لو شاء أن يستخرج من خياله صورة فتاة 

 . اختذت من أشكال هذا الستر أمجل ما تستسغه الفطرة ويتفق معه الذوق
وهو من ألذ ( ل به إليك أن العسلإن الذي ميلك من البيان مما خيي: يا أخي القارئ

بليغ يف ارباب . شيء بشيع مستقذر تعافه النفس) وأنفع ما عرف من الطيبات
 .البالغة والبيان، ولكنه بدون ريب يصرفك عن احلقيقة إىل عكسها

وإن الذي ميلك من اإلخالص لك ما ينبهك به إىل أن يف تلك الكأس البديعة من 
ناقعاً قد يودي حبياتك، وحيرمك من لذة عاجلة وال الشراب الرائق العذب، مساً 

 .ولكنه بدون شك صديق خملص يستأهل منك كل ود وتقدير. ريب
*** 

وبعد، فحسب احلق انتصاراً، أن اآلالف اليت طبعت من هذا الكتاب، نفدت خالل 
األشهر االربعة األوىل من ظهوره، وأن رغبة حقيقية تلح يف إعادة طبعه، وأن كل 

نصفة آمنت باهللا ورسوله، قد أعترفت باحلق الذي فيه وإن مل تكن متلبسة به، فتاة م
 .وفندت ذلك بالباطل وإن كانت أسرية له
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وأنا أعين بالفتاة اليت تؤمن باهللا، تلك اليت أيقنت بوجوده إهلاً واحداً ال شريك له يف 
اته وصفاته، وأيقنت انه النافع فال نافع سواه، وأنه الضار إذا شاء فال ضار سواه ذ

إليه مرجع الناس كلهم يف يوم عظيم ال ريب فيه، يكشف فيه احلجاب عن كل 
غيب مشتور وحقيقة خافية، يوم احلسرة والندامة ملن كان قد أغتر بدنياه وفرط يف 

 قد فهم الدنيا على حقيقتها، فاختد منها جنب اهللا، ويوم الغبط والسعادة ملن كان
 .عوناً لسلوك السبيل إىل مرضاة اهللا

فال جرم أين ال أعين ا تلك اليت مسعت باهللا ومل تفهم عنه شيئاً، وورثت كلمة 
سم اهللا إقد يتكرر . اإلميان شعاراً على اللسان ومل تستيقن مضموا عقيدة يف اجلنان

رة، ولكنها ال تتنبه لسلطانه وبالغ سطوته يف الشهر أو على لساا يف اليوم عشرين م
 .العام مرة واحدة

إذا ذكرت به أو فكرت فيه مل تعلم عنه شيئاً سوى أنه ـ كما يقولون ـ حقيقة 
خفية كربى، كالذي كانوا يسمعونه األثري، ال يدرون عنه شيئاً سوى أنه سر خفي 

ري من سلطان على سلوكها ولون فلو كان إلمياا باالث. من اسرار هذا الوجود
 .حياا، لكان إلمياا باهللا عليها مثل هذا السلطان

 .مثل هذا اإلميان، ال يسمى إمياناً على سبيل املشاكلة وااز
ومثل هذا اإلميان ال يورث القلب أي خشية، وال يقود صاحبه إىل أي اجتاه، وال 

 .شأن له بتقومي شيء من مظاهر احلياة والسلوك
مثل هذا اإلميان الرخيص موجود بكثرة يف جمتمعات أوربا ويف ربوع أمريكا، وتراه و

يسري جنباً إىل جنب مع كل ما تفور به تلك اتمعات، من الفساد اخللقي، والتعقد 
 !.النفسي واالستغراق يف سكرة احلياة املادية اجلاحنة

*** 

آمنت باهللا إمياناً إرادياً حراً منبثقاً فأنا إمنا أجته حبديثي يف هذه الرسالة إىل كل فتاة 
عن رضاها القليب وشعورها النفسي، ويقيين أن جمتمعنا يفيض بكثري ممن يتمتعن ذا 

 .اإلميان



 :جته إىل كل فتاة تؤمن يف قرارة قلبها باهللا هذا اإلميان ألقول هلاأ
 !..إن أمر وجودنا يف هذه احلياة جد وأخطر من اجلد

ر عاقبتها أي لون من ألوان مغرياا، وال ينسينك هواا كثرة فال حيجبك عن تصو
وال تنسي أن الناس إمنا جيتازون إىل اهللا، يف هذه الدنيا . ما ترين من املتعلقني ا

بساعة امتحان، سواء علموا ذلك أم جهلوا، ورمبا طالت هذه الساعة أو قصرت، 
 .ولكنها على كل حال ليست أكثر من ساعة امتحان

ذا كان االجتياز ذه الساعة االمتحانية قدراً مشتركاً بني الرجال والنساء على وإ
السواء، فإن املرأة متتاز عن الرجل حبمل عبء آخر شديد اخلطورة يف الدنيا وعظيم 

 !..األثر يف العقىب
فاملرأة باإلضافة إىل كوا تشترك مع الرجل يف اجتياز هذه الساعة االمتحانية، تعد 

 !..ن أهم موادها االمتحانية ذاامادة م
ذلك ألن الشهوات على اختالفها هي املرتلق االمتحاين الذي بسط اهللا به وجه هذه 

وإمنا املرأة ـ بتقرير اهللا تعاىل وصريح بيانه ـ أول نوع من أنواع هذه . الدنيا
 :أو ليس هو القائل. الشهوات

اطري املقنطرة من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقن(
 )واخليل املسومة واألنعام واحلرث، ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب

  .١٣-آل عمران

فقد عد اهللا النساء يف أول مراتب الشهوات اليت وضعها زينة وابتالء يف طريق 
تها يف الذاكرة ولوال اا تفوق سائرها يف اخلطورة واالمهية، ملا جعل مرتب. الناس

 .قبلهن مجيعاً
 .وإذاً، فاملرأة يف حياة اإلنسان أخطر ابتالء دنيوي على اإلطالق

وسر ذلك، أن مجيع اآلثام اليت حظرها اهللا تعاىل على عباده، ليس بينها وبني 
فالظلم بأنواعه املختلفة حمرم، ويعني اإلنسان على جتنبه . اإلنسان أي انسجام فطري

وشرب اخلمر حمرم، ويهون من أمر حترميها ان . انية تشمئز منهأن الفطرة اإلنس
الفطرة اإلنسانية األصيلة تعافها، وكذلك السرقة والغش والغيبة والنميمة وبقية 



احملرمات األخرى، كلها ال يتفق مع مقتضيات الفطرة اإلنسانية السليمة، وال جينح 
عته وفطرته لسبب من األسباب إىل شيء منها إال من ابتلي بشذوذ أو احنراف يف طبي

 .اليت قد تطرأ يف حياة اإلنسان
وإمنا يستثىن من عموم هذه اآلثام شيء واحد فقط، هو الغريزة اجلنسية يف كل من 
الرجل واملرأة، فهي على الرغم من كوا تدفع إىل ارتكاب حمظور، يعد يف ذروة 

عترب من أخص مستلزمات احملاذير الشرعية ـ ما مل ينضبط حبدود وقيود معينة ـ ت
ما دام إنساناً طبيعياً ال ( الفطرة اإلنسانية وأهم متطلباا، وال سبيل ألي إنسان 

 .إىل أن ينفك عنها أو يسمو فوقها) شذوذ فيه
ومن خالل هذه املقارنة تستطيعني أن تدركي بأن الشهوة اجلنسية يف اإلنسان أخطر 

 تقف الفطرة االنسانية فيه عوناً على تطبيق إذ يف الوقت الذي. ابتالء ديين يف حياته
حكم اهللا بالنسبة ملختلف املعاصي واملنكرات، فإا تقف بالنسبة للشهوة اجلنسية 

مثرية هلا، أو عاجز ـ يف أحسن األحوال ـ عن أن تكبح جلامها أو تقلل شيئاً من 
 . هياجها

 يكمن يف مزيد من وبناء على ذلك فإن العالج اإلسالمي بالنسبة لسائر املعاصي
أما بالنسبة ألمر اجلنس خاصة فقد كان العالج هو . االبتعاد عنها واالستعالء فوقها

فهذا . االرتواء منه وإمتاع الغريزة به ولكن ضمن حدود مرسومة معينة ال يتجاوزها
 . إن املرأة أخطر مادة امتحانية يف حياة الرجل على اإلطالق: معىن قولنا
اذا ال يعترب الرجل أيضاً أخطر مادة امتحانية يف حياة املرأة، ما دام ومل: ورمبا تقولني

الشعور اجلنسي شائعاً بينهما، وبذلك يتساوى عبء كل من الرجل واملرأة وتتكافأ 
 !..مهامهما؟
أن الفاطر احلكيم جل جالله أقام فطرة املرأة على أسس نفسية جعلت : واجلواب

بة، فهي مهما استشعرت إحلاحاً غريزياً يف منها مطلوبة أكثر من أن تكون طال
كياا، تظل ميالة ـ بدافع من عوامل نفسية أصيلة لديها ـ إىل أن تتحصن مبركز 

االنتظار واالستعالء وأن تفرض على الرجل ظروفاً وأسباباً جتعله يلح يف طلبها 
 .نة هلاوالسعي وراءها، وبذلك تكون املرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فت



ما تركت بعدي فتنة أضر : (هذه احلقيقة باختصار يف قوله) ص(وقد قرر رسول اهللا 
 .متفق عليه) على الرجال من النساء

*** 
وإذا كنا قد فرغنا من إيضاح هذه احلقيقة ، فلتعلمي أن أمر هذه الفتنة اليت ابتلي ا 

 . الرجل ـ تشديداً وويناً ـ عائد إليك
ذا شاءت أن جتعل من شأن نفسها بالء صاعقاً للرجل، ال يكاد جيد  فاملرأة تستطيع إ
وتستطيع أن جتعل من شأن نفسها عوناً له على السري يف طريق . سبيالً للنجاة منه
 .السالمة والنجاة

وكم من أمة كانت ذات شأن وسلطان بني سائر األمم فتضاءل شأا مث اوى 
ومل يكن عامل ذلك كله .  والتفسخ األخالقيسلطاا، مبا شاع بينهما من اإلباحية

وما قصة امنحاق الدولة الرومانية واملزدكية واحلضارة اهلندية عن الناس !. اال املرأة
 .ببعيد

ومن هنا كانت أخطر الوظائف اإلسالمية اليت كلف اهللا ا املرأة، أن تغمد سالح 
قعوا يف رهق من أمر هذا فتنتها أمام الرجال ما استطاعت إىل ذلك سبيالً حىت ال ي

 .البالء أو االمتحان
وقد مت اإلمجاع على أن املرأة ال حترز رضى هللا تعاىل عنها بعمل من األعمال 

الصاحلة، كما حترزه بالسعي يف سبيل يعني الرجل على االستقامة اخللقية وضبط 
مة كما نوازعه الشهوانية، وال تسبب غضب اهللا تعاىل عليها بعمل من األعمال احملر

تسبب ذلك بالسعي يف سبيل تثري يف الرجل نوازعه الشهوانية وتقصيه عن أسباب 
 .االستقامة والعفة اخللقية

وما كان أكثر أهل النار النساء ـ بإخبار النيب عليه الصالة والسالم ـ يف احلديث 
طرية الصحيح، إال جلملة عوامل من أمهها أن ال يتقني اهللا تعاىل يف هذه الوظيفة اخل

 .اليت أناطها اهللا تعاىل ن
*** 



وأنت تعلمني أيتها األخت املؤمنة باهللا، أن أهم ما خييف الغرب ـ بشطريه األوريب 
 !..واألمريكي ـ من املسلمني إمنا هو إسالمهم

فلقد علم قادته، نتيجة دراسات موضوعية مستوعبة، أن النهضة األوروبية مل تشرق 
 .ت فاعلية اإلسالم وقوته من حياة املسلمنييف حيام إال يوم أن غرب

فلوال ما ساد العامل اإلسالمي من ظالم االبتعاد عن منهج اإلسالم وحكمه، ملا 
أشرق يف العامل األوريب ضياء شيء من املعارف والعلوم، وملا أمكنته الفرصة من 

 .االستفادة من ذلك
عون للمحافظة على مكاسب ونتيجة هلذا اليقني املستقر يف أعماقهم، فإم ال يس

ضتهم هذه بوسيلة أهم وأخطر من العمل الدائب، بكل الوسائل املمكنة، على أن 
يظل املسلمون بعيدين عن إسالمهم، تائهني عن تارخيهم ومصدر أجمادهم، وعلى ان 
 ..يشغلوا عن جوهر اإلسالم وحكمه بكل ما يصلح أن يكون تعويضا هلم عن ذلك

 دليل يكشف لك عن صدق هذه احلقيقة، فقد باتت مهسات وما أظنك حباجة إىل
القادة واملفكرين الغربيني حول ذلك، مسموعة يف كل بيئة وحميط، بل لقد حتولت 
ـ حلسن احلظ ـ إىل صرخات عالية مسموعة، يستطيع أن يسمعها من كانت له 

 .أقل مشاركة يف الثقافة املعاصرة
ذج من هذا اهلمس الذي انقلب أخرياً إىل ومع ذلك، فلعل من اخلري أن أذكرك بنمو

 .صوت واضح مسموع، يتبينه كل مبصر بطبيعة العصر الذي يعيش فيه
الذي ) whither Islamإىل أين يتجه اإلسالم (إليك هذه املقاطع من كتاب 

اشترك يف تأليفه مجاعة من املستشرفني املختلفي األجناس، وأشرف على مجعه 
ا والتعليق عليها املستشرق اإلجنليزي وأحد مستشاري وتأليف حبوثه والتقدمي هل

يقرر جيب يف املقدمة اخلطرية اليت . جيب. ر . ا . وزارة اخلارجية اإلجنليزية هـ 
كتبها هلذا الكتاب ـ وهي طويلة تبلغ مائة صفحة ـ ان العوامل اإلقليمية املختلفة 

نها على تعاقب األزمان مل تستطع أن تؤثر يف وحدة احلضارة اإلسالمية أو تنال م
وتباين األصقاع، مما جعل العامل اإلسالمي كتلة سياسية خطرية وجعل منه عاملاً 

 .مترامي األطراف حييط بأوربا إحاطة حمكمة تعزهلا عن العامل



مث يشرح كيف أن الغرب قد جنح يف كسر هذا الطوق وتفتيت احلضارة اإلسالمية 
وهكذا، فإن املوازين الدينية : (ب ذلكويقول يف أعقا. والقضاء على وحدا

والتعاليم االخالقية يف اإلسالم، آخذة يف التحول، وإن هذا التحول يتجه حنو تقريبه 
من املوازين الغربية يف االخالق اليت هي يف الوقت نفسه متمثلة يف التعاليم األخالقية 

 ).للكنيسة املسيحية
ثقايف عن طريق املدارس العصرية ويقرب جيب بعد ذلك أن النشاط التعليمي وال

والصحافة، قد ترك يف املسلمني ـ من غري وعي منهم ـ أثراً جعلهم يبدون يف 
 :مث يعقب على ذلك بقوله. مظهرهم العام ال دينيني إىل حد بعيد

وذلك خاصة هو اللب املثمر يف كل ما تركته حماوالت الغرب حلمل العامل (
 ).اإلسالمي على حضارته من آثار

العامل اإلسالمي سيصبح خالل فترة قصرية ( مث إن جيب جيزم بعد ذلك مغتبطاً بأن 
 ).ال دينياً يف كل مظاهر حياته ما مل يطرأ عليه عوامل ليست يف احلسبان

ولكنه يعود فيظهر فزعه من احتمال ظهور دفع إسالمي جديد يبطل مفعول هذه 
سالمية تتطور عادة بسرعة مذهلة ولكن احلركات اإل: (الثمرات الغربية كلها فيقول

فهي تنفجر انفجاراً مفاجئاً ، قبل ان يتبني املراقبون من أماراا . تدعو إىل الدهشة
فاحلكومات اإلسالمية ال ينقصها إال وجود . ما يدعوهم اىل االسترابة يف أمرها

 .[1]١)صالح الدين جديد( الزعامة، ال ينقصها إال ظهور 
ول الذي استعمله الغربيون لتفتيت احلضارة اإلسالمية وحتويل فماذا كان السالح اال

 األخالق اإلسالمية عن وجهتها اإلسالمية األوىل؟
 .عنصر املرأة: إن أمضى سالح شهره الغرب لتحقيق هذه الغاية إمنا هو

فلقد علموا، ما نعلمه حنن اليوم، من أن الشبهات العقلية ال ميكنها أن تفعل يف 
عشر ما ميكن أن تفعله يف نفوسهم اإلثارات اجلنسية، وإذا كان عقول املسلمني 

                                                
وانظر اجلزء الثاين من كتاب االجتاهات الوطنية يف االدب املعاصر للدكتور           . إىل اين يتجه اإلسالم   : من كتاب  [1]١ 

 .٢١٣إىل ١٩٧من ص. حممد حممد حسني



البد من شبه فكرية يطرحوا، فال مناص من أن يكون بني يدي ذلك ومن خلفه 
 .دوافع أو آثار شهوانية جتند له املرأة

فمن أجل ذلك يقوم الغزو الفكري للمسلمني ـ مهما تنوعت مظاهره ـ على 
ملرأة بكل ما ميكن أن يستغل فيها من عوامل الفتنة عنصر هام ال بديل عنه، هو ا

 .والتأثري واإلغراء، ومن أسباب اإلقصاء ا عن رعاية النشء واألسرة
فقد باتت . وما أظن أنك حباجة إىل عرض األدلة املسهبة على هذه احلقيقة أيضاً

دالئل ذلك مكشوفة واضحة يعرفها ويتناقلها كل من كانت له مشاركة بسيطة يف 
 .ثقافة العصر ومعرفة طبيعته

ومع ذلك، فألضع بني يديك هذا النموذج من كالم املبشر واملستشرق املعروف 
 ):جسب(
لقد شعرت دائماً بأن مستقبلنا . إن مدارس البنات يف البالد العربية هي بؤبؤ عيين(

 لقد بدأ نشاطنا يف ذلك على ضعف، ولكن. يف سورية إمنا هو بتعليم بناا ونسائها
 .[2]٢)هاهي ذي قد أثارت اليوم اهتماماً شديداً يف أوساط اجلمعيات التبشريية

وال اظن أن أي إنسان وقاه اهللا من لوثة اجلنون يف عقله، ميكنه أن يتصور بأن 
مدارس البنات هي بؤبؤ عيين جسب، لشدة ما يغار على مصلحة البالد اإلسالمية 

 !. حب اخلري هلاوالعربية أو لشدة ما يهمه شأا وخيلص يف
لقد كانت بؤبؤ عينيه، النه كان يدرك مدى ما للمرأة من أثر يف تقومي حياة اجليل 

وإذا فال بد من االعتماد على مدارس البنات والسيطرة من هناك على . أو إفسادها
 .تربيتهن وتوجيه سلوكهن

*** 
لغاية اليت ولكن كيف اختذ قادة الغزو الفكري من عنصر املرأة سبيالً لتحقيق ا

 كانوا، وال يزالون يستهدفوا؟
إم ساروا إىل ذلك يف خط معاكس لكل ما قد قضى به : واجلواب باختصار

 !..اإلسالم من حكم يف حق املرأة

                                                
 .٨٧:التبشري واالستعمار ملصطفى اخلالدي وعمر فروخ [2]٢



فمما قضى به اإلسالم يف حق املرأة أن تتمتع بالصيانة والستر، وأن ال تبدي من 
 على إبعادها ما أمكن عن قيود فكان سبيل هؤالء هو العمل. مفاتنها أمام الرجال

الصيانة والستر، ودفعها ما أمكن أن تربز مفاتنها املختلفة يف سائر األمكنة واالسواق 
واستعانوا لتحقيق ذلك بكل منافق عليم اللسان، مستعد ألن يبدل . واتمعات

 .كالم اهللا وحكمه لقاء عرض من الدنيا قليل
ملرأة املسلمة كتربجها اجلاهلي املعروف، وأن ومما قضى به اإلسالم، أن ال تتربج ا

 . تقر يف بيتها وتبذل قصارى جهدها يف سبيل إنشاء أسرة صاحلة وتربية ذرية طيبة
فكان سبيل هؤالء هو العمل على أن ال تطيق املرأة قراراً يف بيتها وان حتمل من 

. تها أو تربية أوالدهاأعباء احلياة ووظائفها املختلفة ما ال يدع هلا جماالً للنظر يف بي
واستعانوا لتحقيق ذلك بالتركيز على أضعف نقطة يعاين منها املسلمون أخطر عقدة 

فلقد راحوا يروجون بأن هذا هو سر ختلف املسلمني ـ وأن التصنيع ال . مستحكمة
ينهض إال بإشراك املرأة يف العمل كما راحوا يكررون ويعيدون على مسامع 

لغريب إمنا يتقدمهم بشيء واحد هو التنبه إىل هذه احلقيقة فهم املسلمني بأن العامل ا
 !..يستغلون سائر طاقام اإلنسانية بدالً مما يفعله املسلمون من إ هدار نصفها

*** 
ولقد انطلت هذه احليلة، اليت باتت اليوم قدمية ومكشوفة، على عقول طائفة كبرية 

ن حقا بأن سر ختلف املسلمني إمنا من ناشئة املسلمني وقادم، حىت باتوا يتصورو
يكمن يف هذا احلجاب الذي تسدله املرأة على وجهها أو تفيض منه على مفاتنها، 

وأنه ليس بيننا وبني أن نلحق بركب املدنية احلديثة ونتساوى مع من حولنا من 
شعوب العامل الراقي إال أن نضاعف أيدي الرجال العاملني مبثلها من أيدي النساء 

 .التالعام
ولقد بات احلديث بعد ذلك عن حكم اإلسالم يف لباس املرأة وعملها وتعلمها، 
مثار استهجان أو حمل استشكال، بل بات ذلك دليالً عند هؤالء الناس على أن 

اإلسالم إمنا يشد أهله إىل الوراء بدالً من أن يدفع م إىل التقدم والصعود يف مدارج 
 .الرقي



هر حول وخلف هؤالء الناس، من متالعبني بنصوص وزاد البالء خطورة ما ظ
الشريعة اإلسالمية وأحكامها، ابتغاء احلصول على مأرب دنيوية، أو اتقاء خسارة 

مركز أو زعامة او منصب، وإمنا نصوص الشريعة ألفاظ كألفاظ القوانني، فكما أن 
القانونية احملامي الذي يطمع يف كسب مايل معني ال يعجزه شيء عن أن يؤول املواد 

ويتالعب بألفاظها ودالالا فكذلك العامل الذي ال يبايل بغضب اهللا تعاىل وأليم 
 .عقابه ال يعجزه شيء عن أن يؤول نصوص الشريعة ويتالعب بألفاظها ودالالا

ولقد كان من نتيجة هذا البالء أن ازداد سواد الشر الذي خطط له الغرب، بواسطة 
تالعبني، فاحنرفوا عن املنهج اإلهلي بنية حسنة، وتاهوا من ضللتهم فتاوى هؤالء امل

عن الصراط السوي من وراء تقليدهم هلؤالء الكرباء، فقد ظنوا أم إمنا يدلوم على 
 !.صراط اهللا، فإذا هم يقودوم إىل مهاوي الشقاء األبدي األليم

*** 
بد منها، والقصد وبعد، فهذه هي املشكلة، خلصتها لك يف هذه املقدمة اليت كان ال

 .أن نتجه بعد ذلك إىل سبيل منطقي قريب حللها
وإمنا السبيل املنطقي إىل ذلك أن نبني حكم اهللا تعاىل يف لباس املرأة وعملها 
. وتعلمها، نقيا عن زيادات املتزيدين، صافيا عن شوائب املبدلني أو املتالعبني

 ـ كل فتاة تتمتع بإميان واملفروض أنين إمنا أخاطب يف هذه الرسالة ـ كما قلت
ومن مث فهي ال تبغي مزيداً على معرفة حكم اهللا عز وجل بدقة ويقني . صادق باهللا

 .يف هذا املوضوع
ومع ذلك فإننا إذا انتهينا من ذلك ، عرضنا ملختلف املشكالت والعوائق اليت ختتلق 

 .وتوضع يف طريق تنفيذ هذا احلكم اإلهلي اخلطري
وهل حقاً يترتب على االخذ حبكم اهللا يف هذا األمر قيام هل هي حقاً مشكالت؟ 

ولسوف نعاجل .. سد منيع بيننا وبني االنطالق صعداً يف مدارج التقدم والرقي؟
املوضوع ـ بإذن اهللا ـ بتجرد خالص، وحترر كامل عن أن لون من ألوان 

 .العصبية، حىت إذا جتلى لنا احلق، مل حيل بينناً وبني األخذ به أي مانع



وال ضري علينا، بعد أن نعلم حكم اهللا تعاىل، من أن نتلمس نتائج تطبيق هذا احلكم 
فإن اكتشاف نتائج النفع فيه يزيد إمياننا يقيناً . من حيث كال جانيب النفع والضر

ويكسبنا العربة املفيدة بالنسبة لسائر األحكام اإلهلية األخرى، كما أن اكتشاف أي 
رض ذلك ـ يعطينا صالحية النظر واالجتهاد يف األمر، نتائج ضارة فيه ـ على ف

فإن حكم اهللا تعاىل ال ميكن أن يتلبس به أي ضرر أو مفسدة حقيقية،ومن قواعدنا 
 ).ال ضرر وال ضرار): (ص(التشريعية الكربى قول رسول اهللا

ورجائي منك أيتها األخت املؤمنة أن تتلقى ما أقوله لك مبيزان من الوعي الفكري 
يم، والنظر العقلي املتحرر عن أي تبعية أو داعية من الدواعي الشهوانية ـ فإن السل

الشبهة ما ينبغي هلا أن تتحكم بناصية البحث ـ ومبيزان من الرقابة احلية إلميانك 
 .باهللا عز وجل

نسأل اهللا تعاىل أن يقينا من شرور انفسنا، وأن يوفقنا الستعمال عقولنا، وأن جينبنا 
 .وأن يفتح بيننا وبني قومنا باحلق إنه خري الفاحتني. طني كلهممزالق الشيا

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وهذا هو حكم اإلسالم
حكم اإلسالم، مث أخلط به شيئاً من رأيي، أو بعضاً مما قد : وأعوذ باهللا أن أقول

وأعوذ باهللا من أن ألبس على الناس ما ال ميكن أن يلتبس على اهللا، . تشتهيه نفسي
 !..قوالً ترتع إليه نفسي بزينة زائفة من الدين ال يرضى عنها ريبفأمجل 

إن الكاتب يستطيع إذا شاء أن خيلط بني رأي باطل تشتهيه نفسه، وحق واضح قد 
أما يف علم اهللا عز . قضى به ربه، ولكنه إمنا خيلط بذلك على الناس أو فئة منهم
 بذلك أي تبدل وال وجل ـ وهو الرقيب على كل شيء ـ فإن احلق ال يعتريه

وكل ما قد يكون جناه الكاتب بتلبيسه الذي أقدم عليه، أنه حتمل أوزاراً . أختالف
مما قد اقترفه الناس يف جنب اهللا، اعتماداً على ما قد أفتاهم به من احلكم الذي خيل 

 .إليهم أنه حكم اهللا
ار يتحمل عن وما أغىن الكاتب املؤمن باهللا واليوم اآلخر عن أن يذلل عنقه ألوز

الناس تبعاا، ليجد يوم القيامة أليم نتائجها وسوء مغباا، وما أغناه عن أن جيعل 
نفسه واحداً من أولئك الذين يدأبون على تضليل الناس عن معامل احلق اإلهلي، حىت 

إذا اجتمع الناس لليوم الذي ال ريب فيه، واكتشف هؤالء املضللون عظم اخلديعة 
 : عن احلق، اجتهوا إىل رم يقولوناليت أبعدوا ا

ربنا إننا أطعنا ساداتنا وكرباءنا فاضلونا السبيال، ربنا آم ضعفني من العذاب (
 .٦٨و٦٧:االحزاب) والعنهم لعناً كبرياً

اجل، فأنا أعوذ باهللا من أن أزعم للناس أين أحدثهم عن حكم اإلسالم يف شأن من 
 هوى من أهواء النفس أو غرض مما قد تستدعيه شؤون املرأة، مث أحناز م إىل سبيل

مصاحل الدنيا، فأكون بذلك واحداً من هؤالء الكرباء الذين يقفون غداً أمام حمكمة 
اهللا عز وجل، وقد تعلق بأذياهلم املغرورون وأما املخدوعون من الناس، يطلبون هلم 

 .من اهللا عز وجل مزيداً من العذاب، ومزيداً من اللعن والعقاب
 

 :وقائع األحوال ليست دليالً على أي حكم شرعي



وإمنا يؤخذ حكم اإلسالم من نص ثابت يف كتاب اهللا تعاىل، أو حديث صحيح من 
سنة رسوله حممد عليه الصالة والسالم، أو قياس صحيح عليهما، أو إمجاع التقى 

 .عليه أئمة املسلمني وعلماؤهم
وقائع ( أو ما يسميه األصوليون بـ فال جرم أن التصرفات الفردية من آحاد الناس،

ال يعترب أساساً أو دليالً ألي حكم شرعي صحيح، سواء أكان هؤالء [3]٣)األحوال
بل املقطوع به عند املسلمني مجيعاً أن . اآلحاد من الصحابة أو التابعني أو ممن دوم

حلكم تصرفام هي اليت توزن ـ صحةً وبطالناً ـ مبيزان احلكم اإلسالمي، وليس ا
 .اإلسالمي هو الذي يوزن بتصرفام ووقائع أحواهلم

ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعني، مثالً، قوة كدليل على حكم شرعي 
دون حاجة إىل االعتماد على دليل آخر، لبطل أن يكونوا معرضني للخطأ والعصيان 

. أحنرافمعصومني عن الوقوع يف أي خطيئة أو ) ص(وكانوا مثل رسول اهللا 
ومعلوم بالبداهة أن األنبياء والرسل هم وحدهم املعصومون من الزلل واآلثام، وأما 

كل : من دوم من الناس فما منهم إال من رد ورد عليه، وحق عليه قرار اهللا تعاىل
 .بين آدم خطاء

وبناًء على ذلك فإمنا يكون السبيل إىل معرفة حكم اهللا تعاىل يف موضوع املرأة، 
قرار كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا يف ذلك، فإذا انتهينا إىل هذا القرار بتلمس 

ورأيناه مؤيداً بفهم العلماء العاملني من أئمة الكتاب والسنة فذلك هو احلكم اإلهلي 

                                                
ايا األعيان هي عبارة عن مواقف فردية وقعت يف عصر التشريع،على خالف مقتضى ادلة              وقائع األحوال وقض   [3]٣

وكتزوجيه أحد  . جتزئك وال جتزئ أحداً بعدك    : أليب بردة وقد أراد أن يضحي بعناق      ) ص(العموم كقول رسول اهللا     
ة مبرتلة شاهدين، وكمسـحه  أصحابه فتاة مبا معه من القرآن، أي بدون مهر من املال العيين، وكاعتباره شهادة خزمي            

فهذه وأمثاهلا ال يقاوم عليها أحكام عامة، ألا وردت متأثرة بأسـباب اسـتثنائية              . على عمامته يف الوضوء   ) ص(
فبقيت حمضورة يف نطاق احلال الذي ظهرت فيه، ومل جيز أن ميتد هلا ذيل من التشريع العام املتجاوز لطبيعـة        . خاصة

 وقائع األحوال أا تأيت معارظة لعموم حكم كلي ال شبهة فيه، ومـن أجـل سـبب                  ومن أبرز قرائن  . تلك احلال 
 واملشتفى للغزايل   ٢٦٠\٣: واملوافقات للشاطيب ٧٠\٢: راجع األحكام لآلمدي  ( استثنائي لو نقبت عنه الكتشفته      

٦٨\٢. 
 



الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وال يؤثر عليه بنسخ أو حتوير أو 
 .س خيالفونه، من أي طبقة أو سوية كانواتقييد أن جند آحاداً من النا

 

 :كل ما عدا الوجه والكفني من املرأة عورة
 على إظهار زينتها أمام الرجال، ولكنها نت املرأة يف العصر اجلاهلي، حترصوقد كا

 . مل تكن تبالغ يف ذلك كشأن املرأة يف األمم األخرى
 . ية وظهوراً أمام الرجالوقد كان اجليد والنحر ومجة الشعر من أبرز مفاتنها عنا

فلما جاء اإلسالم، وترتلت أحكامه الشرعية تترى، نزل يف حق املرأة ولباسها قوله 
 :تعاىل

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهم من جالبيبهن، ذلك (
 ).أدىن أن يعرفن فال يؤذين، وكان اهللا غفوراً رحيماً

 :وله جل جاللهونزل أيضاً يف حقها ق
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما (

ظهر منها، وليضربن خبمرهن على جيون وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بين إخوان أو بين 

 ما ملكت أميان أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو أخوان أو نسائهن أو
الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء، وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني 

 ).من زينتهن وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون
املسلمات عن ، ولكن بأسلوب يعم سائر النساء )ص(ونزل أيضاً خطاباً لنساء النيب 

 :قوله عز وجل) تنقيح املناط(طريق القياس اجللي أو ما يسميه األصوليون بـ 
وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل، وأقمن الصالة وآتني الزكاة (

وأطعن اهللا ورسوله، إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
 .٣٢:األحزاب) تطهرياً

ه التعاليم، كما ترين، عامة لسائر املسلمات، وليس فيها ما يدعو إىل أن فطبيعة هذ
وإمنا جاء اخلطاب هلن خاصة، . تكون خصوصية لنساء النيب عليه الصالة والسالم

 .تشريفاً هلن، وإملاحاً بأن أوىل النساء باالنصياع هلذه األوامر والتعليمات



لتربج الذي كانت قد تعودت عليه فقد دلت اآليات بصريح البيان، على أن ذلك ا
املرأة العربية يف جاهليتها، قد أصبح أمراً حمظوراً وسلوكاً حمرماً، وأن عليها أن ال 

تكشف من زينتها ومفاتنها أمام الغرباء إال ما يظهر منها بطبيعة احلال وتقع يف 
 . حرج وضيق من حماولة ستره

ن إطار بارز من اخلطورة وتالحظني كيف وضع البيان اإلهلي هذا احلكم ضم
واالهتمام، عندما عدد أصناف األقارب والناس الذين يستثنون من عموم هذا 

احلكم، صنفاً صنفاً، وبتفصيل ال مزيد عليه، مع ما يغلب على األسلوب القرآين من 
االعتماد على اإلمجال يف بيان معظم األحكام الشرعية، وترك التفصيل فيه لبيان 

 !.السنة املطهرة
فمن اجل ذلك، أمجع أئمة املسلمني كلهم ـ مل يشذ عنهم احد ـ على أن ما عدا 

الوجه والكفني من املرأة داخل حتت وجوب الستر، إذ الظاهر الذي قد تتحرج 
املرأة من ستره، ال يعدو ـ مهما أردنا التساهل ـ أن يكون الوجه والكفني على 

 ..حالة طبيعية ال زينة فيهما
. ستر ما عدا الظاهر من جيد وحنر وشعر وغري ذلك بنص قاطع صريحوقد أمر اهللا ب

فلم يقع بني أئمة املسلمني ـ من ذلك ـ يف أي عصر من العصور خالف يف أنه 
حيرم على املرأة أن تكشف أمام األجانب عنها ـ وهم من عدا األصناف الذين 

 . جسمهااستثنتهم اآلية ـ شيئاً غري الوجه والكفني من أي جزء من أجزاء
 

 :حتقيق العلماء يف الوجه ذاته
وقد انقسم . إال أن حمل البحث والنظر فيما بينهم، إمنا كان يف أمر الوجه نفسه

 : العلماء يف ذلك إىل فريقني
فأما الفريق األول فقد فسر ما ظهر من الزينة يف اآلية املذكورة، بزينة الثوب 

فبقي الوجه والكفان داخلني .. وهوأطراف األعضاء وما قد يبدو معها كاخلامت وحن



يف عامة ما حيظر كشفه، وعليه فال جيوز للمرأة أن تكشف حىت وجهها وكفيها أما 
 .[4]٤غري من استثناهم اهللا تعاىل من أصناف االقارب ومن يلوذ م

ويستدل اصحاب هذا التفسري، وهم احلنابلة، وبعض الشافعية، على ما ذهبوا إليه 
 :باألدلة التالية

واآلية ) . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب: (ـ قول اهللا تعاىل١
، إال أن احلكم ليست له أي خصوصية ن )ص(وإن كانت نازلة يف حق نساء النيب 

والعلة فيه موجودة يف مجيع النساء، فالفرق بينهن وبني سائر النساء عن طريق 
 .س األوىلالقياس اجللي، وهو ما يسمى أيضاً بالقيا

: ـ ما رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها يف باب ما يلبس احملرم من الثياب٢
ومثله ما رواه مالك يف ) ال تلثم املرأة وال تتربقع وال تلبس ثوباً بورس وال زعفران( 

ال تتنقب املرأة احملرمة وال تلبس : (املوطأ عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول
فما معىن ي املرأة، عن أن تتربقع أو تتنقب أثناء اإلحرام باحلج، لو مل ). القفازين

 .تكن يف عامة أحواهلا األخرى مربقعة؟
أردف الفضل بن العباس ) ص(ـ ما رواه البخاري أيضاً عن أبن عباس أن النيب ٣

ـ فطفق ) ص(يوم النحر خلفه ـ وفيه قصة اخلثعمية اليت وقفت تسأل رسول اهللا 
. ظر إليها، فأخذ النيب عليه الصالة والسالم بذقن الفضل فحول وجهه عنهاالفضل ين
فلوال أن وجهها عورة ال جيوز نظر الرجل االجنيب إليه، ملا فعل رسول اهللا : قالوا

عليه الصالة والسالم ذلك بالفضل، أما املرأة ذاا فقد كان عذرها يف كشفه أا 
 .كانت حمرمة باحلج

: قال) ص(ن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه ان رسول اهللا ـ ما رواه مسلم ع٤
يا رسول اهللا أفرأيت احلمو؟ : فقال رجل من األنصار) إياكم والدخول على النساء(

فلوال ان املرأة . واحلمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه. احلمو املوت: قال
 النهي عن )ص(مبجموعها عورة بالنسبة لألجانب من الرجال، ملا اطلق النيب 

                                                
، ومغـين احملتـاج يف      ٢٣\٧امةواملغين البن قد  ) إال ماظهر منها  :(انظر تفسري البيضاوي عند تفسري قوله تعاىل       [4]٤

 .١٢٨\٣شرح منهاج الطالبني



دخوهلم عليهن، إذ النهي يشمل خمتلف ما عليه املرأة من حاالت، ما دامت بادية 
ولقد انسحب احلكم كما نرى حىت على . الوجه كما هو شأن كل أمرأة يف بيتها

 أن تكون املرأة ساترة ملا عدا الوجه والكفني من أجزاء  أخ الزوج فلو استثين أحد
 .هيالً لالمحاء ـجسمها أمامه الستثين هو ـ تس

ملا : ـ ما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه وغريه عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت٥
نزلت آية احلجاب خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان لسترهن 

 .وجوههن بفضل أكسيتهن، وإال مل يتأت تشبيههن ا
نوع من (ساً ـ ما أخرجه مسلم وغريه عن أنس بن مالك أن أم سليم صنعت حي٦

مبناسبة زواجه من زينب بنت جحش، ) ص(وأرسلت به إىل رسول اهللا ) احللوى
اصحابه، وجلسوا يأكلون ويتحدثون ورسول اهللا جالس، ) ص(فدعا رسول اهللا 

 .وزوجته مولية وجهها إىل احلائط إىل أن خرجوا
صاً إن هذا قد يكون حكماً خا: ال يقال. واحلديث واضح الداللة على املطلوب

وسائر ) ص(ألن الفرق بني زوجات النيب . بزوجات الرسول عليه الصالة والسالم
النساء املسلمات، فيما يتعلق باحلجاب، إمنا هو فرق زمين فقط ذلك أن مشروعية 
احلجاب متت يف حق نسائه عليه الصالة والسالم أوالً، مث إا عمت سائر النساء 

 .بعد حني
عورة بالنسبة لالجانب من الرجال ـ وهن ) ص(وإذا كان وجوه نساء النيب 

 .أمهام كما تعلمني ـ فألن يكون ذلك من بقية النساء عورة أيضاً، من باب أوىل
 ـ ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق يف سبب إجالء النيب عليه الصالة والسالم ٧

جيلب إىل ما (ليهود بين قينقاع عن املدينة، من أن أمرأة من العرب قدمت جبلب هلا
فباعته بسوق بين قينقاع، وجلست إىل صائغ ا، فجعلوا يريدوا ) السوق للبيع

فعمد الصائغ فجعلوا يريدوا على كشف وجهها، . على كشف وجهها، فأبت
فعمد الصائغ إىل طرف ثوا فعقده إىل ظهرها، فلما قامت تكشف بعض . فأبت

فلوال أن . اخل..لمني فقتلهجسمها فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من املس
احلجاب الشرعي سابغ للوجه، مل يكن أي دافع إىل أن تسري هذه املرأة يف الطريق 



ساترة وجهها، ولوال أا قد فعلت ذلك تديناً ملا وجد اليهود يف ذلك ما يدفعهم 
 .إىل مقايظة شعورها الديين بذلك

*** 
 

وجه والكفني، إذ مها الظاهر الذي قد بال) ما ظهر منها( فقد فسر :واما الفريق الثاين
تتحرج املرأة من استدامة ستره، ومها الظاهر الذي تكشفه املرأة يف الصالة، فينبغي 

 .أن يكون احلكم يف النظر مثله
شرطوا [5] ٥ولكن أصحاب هذا التفسري ـ وهم املالكية واحلنفية وبعض الشافعية

 تثري الفتنة بأن تكون مزينة أو جواز كشف املرأة وجهها أن اليكون ذلك يف حالة
بارزة اجلمال، وأن ال تظهر أما فساق يغلب على الظن أم ال يغضون من أبصارهم 

فإن فقد أحد الشرطني كان . كما أمر اهللا، بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهوام
بت عليها أن تشتر وجهها درءاً للفتنة بالنسبة للحالة األوىل وإزالة للمنكر الذي تسب

به يف احلالة الثانية، وإمنا يكون إزالة املنكر يف مثل هذه احلال بأن متنع الفساق من 
النظر إليها، وبأن ال خترج من بيتها إىل هؤالء الناس أو بأن حتجب وجهها عنهم، 

 .وهو أيسر األسباب الثالثة
د وعلى هذا، فإن كل ما ورد من األحاديث الصحيحة الدالة على االنتقاب، مما ق

احتج به الفريق األول، يفسر حبالة اخلوف من الفتنة، أو يفسر بالرغبة يف احليطية 
والراجح أن أكثر نساء الصحابة والتابعني فيهن من الورع وحب احليطة . والورع

 .يف دينهن ما يدفعهن إىل االنتقاب
 

 :حمل االجتماع ونتيجة اخلالف
 :م قد أمجعوا على مايليفقد حتصل من هذا الكالم أن أئمة املسلمني كله

أوالً ـ ال جيوز أن تكشف املرأة ، أمام غري الذين استثناهم اهللا عز وجل، شيئاً أكثر 
 .من وجهها وكفيها

                                                
 والـدر املختـار يف    ٢٨٩\٣: وأحكام القرآن للجصاص  ١٣٥٧\٣: أنظر احكام القرآن أليب بكر بن العريب       [5]٥

 .من حاشية ان عابدين٢٤٤\٥: باب احلظر واإلباحة



ثانياً ـ ال جيوز هلا أن تكشف الوجه والكفني أيضاً، إذا علمت أن حوهلا من قد 
نظرة، وال تستطيع أن ينظر إليها النظر احملرم الذي ى اهللا عنه، بأن يتبع النظرة ال

وعلى هذه احلالة حيمل ما نقله اخلطيب . تزيل هذا املنكر إال حبجب وجهها عنه
الشربيين عن إمام احلرمني من اتفاق املسلمني على منع النساء من اخلروج سافرات 

وقد صرح ذا القيد القرطيب، فيما نقله عن ابن خويذ منداد من أئمة [6]٦الوجه
رأة إذا كانت مجيلةً وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر أن امل: املالكية
 .[7]٧ذلك

ومتنع املرأة الشابة من كشف الوجه بني : وقال صاحب الدر املختار من احلنفية
 .[8]٨الرجال، ال ألنه عورة، بل خلوف الفتنة، وال جيوز النظر إليه بشهوة

 يرى منهم أنّ وجه املرأة سواء من(وهكذا، فقد ثبت اإلمجاع عند مجيع األئمة 
أنه جيب على املرأة ) عورة كاحلنابلة ومن يرى منهم أنه غري عورة كاحلنفية واملالكية

ومن ذا . أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حوهلا من ينظر إليها بشهوة
ر الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه ال يوجد يف الشوارع من ينظ

 إىل وجوه النساء بشهوة؟
اتفقوا على جواز كشف املرأة وجهها، ترخصاً، لضرورة تعلم أو تطبب أو : ثالثاً

 .عند أداء شهادة أو تعامل من شأنه أن يستوجب الشهادة
 .فهذه النقاط الثالث حمل إمجاع لدى األئمة وعامة الفقهاء
ملرأة بادية الوجه يف جمتمع مث إم اختلفوا فيما وراء هذه األحوال، وهو أن تكون ا

عام وليس مثة من يتعمد النظر إليها بريبة ـ وهذا فرض ومهي اليوم ـ فقد ذهب 
البعض، كما رأينا، إىل أنه ال حرج عليها يف ذلك، وذهب آخرون إىل أنه جيب 

 .عليها أن تستر وجهها مطلقاً
*** 

                                                
 .١٢٩\٣:مغين احملتاج [6]٦

 .٢٢٨\١٢:تفسري القرطيب [7]٧

 .٢٨٤\١:تار على هامش ابن عابدينالدر املخ [8]٨



ء املسلمني كلهم، اتفقت عليه كلمة علما. هذا هو حكم اإلسالم يف لباس املرأة
معتمدين يف ذلك على نصوص واضحة صرحية يف كتاب اهللا تعاىل، وأحاديث ثابتة 

 .صحيحة من سنة رسوله عليه الصالة والسالم
فإذ عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات فر دية لبعض نساء الصحابة أو التابعني أو 

يح الكتاب والسنة، فإا غريهم، ختالف هذا الذي امجع عليه األئمة مما دل عليه صر
وقائع حمجوجة باحلكم املربم الذي دل عليه إمجاع األئمة وصريح الكتاب والسنة، 

 .وحاشا أن يكون حكم اهللا هو احملجوج ا
وإذا تبني لك هذا، فلتعلمي أن مصادر الشريعة اإلسالمية ال حتدد شكالً أو نوعاً من 

ملطلوب أن يكون سابغاً جلسمها، ال يربز وإمنا ا. اللباس الذي جيب أن تلبسه املرأة
شيئاً من مفاتنه وال حيكي أن جزء من أجزائه، وكمال الثوب طوال أن يصل إىل 

 . الكعبني، فإن ارتفع عنه كره وإن كان القدمان مستورين جبورب مسيك
 

 :عملها وتعلمها
أن تعكف على أما أن تباشر املرأة عمالً ما، تستدر به الرزق لنفسها أو ألسرا، أو 

علم من العلوم املفيدة تدرسه وتتعلمه ـ فليس لإلسالم فيه إال احلكم العام الذي 
 .يشمل املرأة والرجل على السواء

فإن عثرت على حالة ينهي فيها اإلسالم املرأة عن أن تعمل خارج بيتها أو تتعلم ، 
 الستر فذلك ملا قد يصحبه من ارتكاب لبعض احملاظري، كأن ال تلتزم أحكام

واالحتجاب عن األجانب من الرجال على النحو الذي أوضحناه، أو كأن يكون 
عملها يستلزم قطع أو تضييق سبيل االكتساب على الرجال، فيترتب على ذلك 

نشوء اضطراب يف نظام املسئوليات املنوطة بالرجال بالنسبة لقضايا االسرة خاصة 
 .واتمع اإلسالمي عامة
ما ال يتم الواجب إال به فهو : (كومة بالقاعدة األصولية املعروفةواملسألة يف ذلك حم

 ).واجب، وما يترتب عليه حمرم فهو حمرم
فالعمل مهما كان شريفاً، يغدو غري شريف، إذا استدعى من املرأة أن خترج عن 

بل هو حمرم بالنسبة لكل من . سلطان سترها، وأن تتربج أمام األجانب من الرجال



ة معاً، إذ هو كما يلتزم من املرأة الوقوع يف إمث التربج أمام الرجل، فهو الرجل واملرأ
يستلزم من الرجل الوقوع يف إمث خمالطتهن ودوام النظر إليهن، والتعرض لألفتتان 

 .ن
والعمل مهما كان مباحاً يف أصله، يغدو بالنسبة للمرأة غري مباح، إذا تبني أنه خيلق 

 .ات االجتماعية اليت وزعها اإلسالم بني الرجال والنساءأضطراباً يف نظام املسئولي
وبيان ذلك ان الشارع جل جالله نظم اللقاء اجلنسي بني الرجل واملرأة عن طريق 

وال ميكن أن يتحقق هذا النظام إال . إخضاعه لضوابط الزواج وتنظيماته الشرعية
س اآلخر طالباً بإجياد وضع جيعل من أحد اجلنسني غاية مطلوبة فقط وجيعل اجلن

 .لتلك الغاية ساعياً وراءها
فمن خالل هذا الوضع ميكن فرض النظام املذكور، وإقامته جسراً وحيداً ال بد من 
عبوره واخلضوع لكل ما فيه من ضوابط وحدود، حبيث ال يصل الباحث إىل غايته 

 .من اجلنس اآلخر إال من هذا الطريق وحده
 الرجل أم املرأة؟.. فأيهما ينبغي أن يكون املطلوب

إن الوضع السليم الذي يضمن حتقيق النظام املذكور، حمصور يف أن تكون املرأة هي 
 .املطلوبة دائماً وأن يكون الرجل هو الطالب هلا والساعي وراءها

ذلك ألن املرأة إذا كانت يف وضع جيعلها هي الساعية للبحث عن زوج هلا، فقدت 
فقد أقام اهللا تعاىل تكوا النفسي . علق باجلنسبذلك اخص مساا الفطرية اليت تت

واجلسمي على حنو جيعلها متعة للرجل أكثر من أن يكون الرجل متعة هلا، بل جعل 
. سعادا يف شعورها بأا كذلك وبأن الرجل منساق للخضوع هلذه املزية اليت فيها

األحوال من ولذلك كان الشأن يف عبارات التودد واالستعطاف أن تأيت ـ يف أعم 
جانب الرجل، وان تكون من املرأة جتاه ذلك دالل ال يصرف، وتأثر ال يترامى أو 

 .يتهالك
والشيء الثاين أن ضوابط التنظيم املذكورة تفقد سلطاا، بل وجودها، .. هذا شيء

فأي أمر يدعوه . إذا وجد الرجل أن املرأة هي اليت تسعى إليه وتتعرض له هنا وهناك
 جتاهها بالشروط والقيود الشرعية اليت احملنا إليها، وهي تسعى إليه إىل أن يلتزم



ومىت كان قانون العرض والطلب متفقاً مع هذا املنطق .. بالعرض والرجاء؟
 !..املقلوب؟

يف أكثر أحناء أوربا نشأت أوضاع فرضت على املرأة أن تكون هي الطالبة للزوج 
  ترتب على ذلك؟والباحثة عنه يف كثري من األحيان فما الذي

من السهولة مبكان أن تعلمي اجلواب، عندما تعلمني كم تسقط املرأة هناك من 
 !..سقطة ويلهو ا من رجل، ريثما تعثر على الزوج الذي هو الزوج احلقيقي

الذي ترتب على ذلك ، أن الرجال نظروا، فوجدوا فرص املتعة اخللفية امليسورة قد 
.. وأعجبهم الوضع. ء عن أزواج هلن يف اتمعكثرت أمامهم، بفضل حبث النسا

 . فازدادوا تثاقالً وزهداً يف الزواج، لتزداد النساء حبثاً عنهم وسعياً وراءهم
 !..وهكذا كان سعي املرأة يف البحث عن الزوج، أهم سبب من أسباب فقدها له

سخت وتف. وانتشرت موجة اإلباحية لعدة عوامل، ولكن هذا العامل أهم واحد فيها
األسرة واوت أركاا لعدة عوامل ولكن ما من شك أن هذا العامل أخطر واحد 
فيها، وفقدت املرأة هناك سعادا، إذ فقدت أمجل وأغلى أحالمها، وهو االنضواء 

يف عش زواج هانئ سعيد لعدة أسباب، ولكن ما من ريب أن هذا السبب كان يف 
اجلنسي بني الرجل واملرأة بنظام الزواج إذاً، ما من ريب أن ضبط اللقاء . مقدمتها

الشرعي، ال يتم إال يف أوضاع تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجة، 
 .وتفرض على املرأة أن تكون هي املطلوبة

 ..فما هي األوضاع اليت تضمن تطبيق هذا الغرض؟
ظام ليس مثة أي ضمانة لذلك إال بواسطة تطبيق سياسة الشريعة اإلسالمية يف ن

فالرجل هو املسؤول عن نفقة املرأة سواء كان والدها أو زوجها أو أي !.. اإلنفاق
واملرأة تأخذ مهرها كامالً من الزوج حنلةً كما أمر اهللا عز وجل، . قريب آخر هلا

وليس للزوج أن يفرض عليها أي تعاون أو شركة فيه، فضالً عن أن حيملها ـ 
ونتيجة لذلك كان نصيب الرجل من . باملهربطريقة ما ـ على أن تتقدم هي إليه 

املرياث ضعف نصيب املرأة منه، ألن نصف نصيب الرجل من ذلك، أو أكثر، 
 . يقتطع منه حتت سلطان هذا النظام اإلهلي، ليضاف إىل نصيب املرأة



 .وأثر هذا التنظيم املايل يف حراسة املبدأ املذكور واضح جداً
دية ـ أن الذي يطالب اآلخر بشيء، يقر حباجته فإن الشأن ـ يف املسلمات االقتصا

ومعىن ذلك أن . إليه، وهذا اإلقرار يعترب حجة لآلخر يف أن يطالبه باألجر او القيمة
 .الطالب للشيء هو الذي يبذل الثمن

فإذا علم كل من املرأة والرجل أن الثاين هو املطالب بنفقات الزواج من مهر 
عندئذ للتقدم والطلب، ألن طلبها يعين ـ حينئذ وإنفاق، مل يكن للمرأة من سبيل 

ـ إعالن حاجتها إىل الزوج ومهره معاً، وهو وضع معكوس يف ميزان تبادل املنافع 
وهكذا ينحصر السعي املادي إلقامة ركن الزوجية يف . وقانون العرض والطلب

 .الرجل فقط، وعندئذ يسهل حصره يف سبيل الضوابط الشرعية اليت أحملنا إليها
أما إذا اصطلح اتمع على أن تكون نفقات الزواج من مهر وغريه شركة بني 

الزوجني أو حقاً على الزوجة وحدها كما هو احلال يف بعض جهات أوربا، فإن 
يتثاقل الرجل عن املبادرة إىل الزواج، وخيفي رغبته : األمر عندئذ ينعكس بالتدريج

 !.يف ذلك، طمعاً يف عروض أفضل
افسة باملقابل من الطرف اآلخر، إذ كان سبيل الفوز بالزوج هو الغىن وتزداد املن

 .[9]٩األوفر والعروض األفضل، مث تتوالد بعد ذلك النتائج السيئة األخرى
لقد ابتعدنا كثريا عن أصل البحث، وإمنا كان أصل : وكأين بك تسعجلني قائلةً

يغدوا حمرماً إذا كان من شأنه الكالم يف أن عمل املرأة مهما كان مباحاً يف ذاته فإنه 
فما . أن خيلق اضطراباً يف ميزان املسؤوليات األجتماعية املوزعة بني الرجل واملرأة

وأين هو أثر عملها يف خلق . عالقة هذا احلديث الطويل كله بعمل املرأة؟
 االضطراب املذكور؟

ن تظل مطلوبة فقط إن نتيجة حديثنا الطويل الذي أيقنا فيه بأن املرأة ينبغي أ: ونقول
وأن الرجل جيب أن يكون هو الطالب هلا، وأن ضمان ذلك ال يكون إال بأن يكون 

                                                
إن :  يف سبيل حياة رغيدة هلما، بـل نقـول         د ذا التحذير من أي تعاون مادي يقوم بني الزوجني         لسنا نقص  [9]٩

ة اإلسالمية وحتبذها، ولكنها تدعو إليها يف النطاق األخالقي ويف حـدود الرغبـة     عالتعاون مكرمة تدعو إليها الشري    
توفر احملبة والتآلف بني الزوجني، ال على الصعيد القانوين امللزم، وفيما بني شخصـني لـيس   الشخصية اليت تتم بعد  

 .بينهما من الصلة إال فكرة االستفادة واالنتفاع



فكيف السبيل إىل : الرجل هو الباذل واملنفق ـ نتيجة هذا احلديث هو أن نتسائل
أن ظل الرجل هو املتحمل لعبء هذه النفقات، وإىل أن ال تستدرج املرأة إىل 

 تقوم يف ذلك مقامه؟مشاركة الرجل فيه أو أن ال
هي أن الترتل املرأة . إن الضمانة الكربى لبقاء األمور على جها السوي: واجلواب

 . إىل ميدان العمل من أجل الرزق إال يف اضيق الظروف واحلاالت الضرورية
ألن املرأة عندما تشترك مع الرجل وتنافسه يف تربية املال ومجعه، إمنا تضيق يف سبيل 

فتضطرب بذلك الصلة بني التزاماته املادية وجماالته . ل بال شكذلك على الرج
الكسبية، بسبب ضيق هذه الثانية وبقاء األوىل على ما هي عليه، فتتولد من ذلك 
مشكلة بل معضلة، سرعان ما يبدو ألرباب النظر السطحي أن ال حل هلا سوى 

له يف غنيمة جعل املرأة شريكة مع الرجل يف غرم النفقات كما أصبحت شريكة 
 !.الكسب

أي دون تقييد حباالت (وإذاً فإن اشتراك املرأة مع الرجل يف الكسب املطلق 
هو أهم الدوافع إىل اشتراكهما معه يف نفقات الزواج، وهو بالتايل أهم ) الضرورة

هي الباحثة ) بالتدرج(الدوافع إىل أن يتحول األمر عن سبيله الطبيعي، فتصبح املرأة 
 . بادرة إىل طلبهعن الزوج وامل

وعندئذ فقط ستفقده، لتجد يف مكانه خليل اليوم واليومني، بل صاحب الساعة 
 !..والساعتني

*** 
إن عمل املرأة يف اكتساب الرزق يعد يف جوهره من : ونتيجة هلذا كله نقول

ولكنه يكتسب بعد ذلك حكم احلرمة . املباحات اليت ال فرق فيها بني الرجل واملرأة
 : وإمنا يترتب عليه ذلك من أحد وجهني.  عليه حمرمإذا ترتب

أن تفقد املرأة بذلك قدرا على االحتجاب عن الرجال على النحو الذي : األول
 .أمر اهللا تعاىل به، وتشيع بينها وبينهم اخللطة الفاحشة

أن يتسبب عن ذلك االضطراب الذي شرحناه فيختل بذلك امليزان الشرعي : الثاين
فعند ذلك . ليه قانون الزواج، فتنشأ عنه املخاطر املخفية اليت أحملنا إليهاالذي يسري ع



ينقلب املباح إىل حمرم ال مرية فيه إذ األمور بنتائجها القريبة أو البعيدة ال بأشكاهلا  
 .وصورها اجلامدة

*** 

 شبه ِعلمية مصطنعة 
مقروناً . ها وعملهاإن فيما أوضحته لك من حكم اهللا تعلى يف لباس املرأة تعلم

باألدلة الواضحة اليت ال جمال فيها للبس وال تأويل ـ لكفاية وبالغاً، ملن صدق اهللا 
عز وجل يف طلب معرفة حكمه، وصدق مع نفسه ومع الناس يف اإلميان بأن القرآن 

 .كالم اهللا عز وجل وأن حممداً نبيه ملرسل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً
عبة من النفاق يف إميانه باهللا ، أو يف طلب معرفة حكمه، أو يف أما من كان على ش

السعي لنيل مرضاته، فإنه يستطيع أن يقحم يف كل سطر مما ذكرناه شبهة وإشكاالً، 
ويستطيع أن يستثري من بطون كتاب اهللا ومن منثور سنته ما قد يتعلق به يف إثبات 

 !.. ذلكعكس ما قلناه، وإن كان يعلم عند نفسه أنه كاذب يف
وصناعة التأويل يف الكالم والتالعب باأللفاظ ليست عسرية، أتقنها بنو إسرائيل من 

قبل لنيل عرض من الدنيا قليل، ويتقنها كثري من احملامني اليوم ألجل مزيد من 
البضاعة نفسها، كما يتقنها كثري من املشتغلني ببضاعة العلم الشرعي، ليتجملوا 

 الظاهر ـ رعايتهم ودفعهم يف سلم املناصب الدنيوية بذلك أمام من ميلكون ـ يف
 .الفانية

 أن استعرض صوراً ومناذج من حيل بعد) املوافقات(يقول اإلمام الشاطيب يف كتابه 
 :من يقومون بالتالعب بنصوص األدلة والتحايل على قواعد األحكام

االحكام يعجز ولذلك ال جتد فرقة من الفرق الضالة، وال أحداً من املختلفني يف (
عن االستدالل على مذهبه بظواهر من األدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد 

شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إىل الشريعة 
املرتهة، ويف كتب التواريخ واألخبار من ذلك طرف ما أشنعها يف االفتئات على 



يف درة الغوص للحريري [10]١٠وي من اخلمارالشريعة، وانظر يف مسألة التدا
وأشباهها، بل قد أستدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه اآلن بالقرآن ، مث 

ختيل فاستدل على أم مع ذلك كاملسلمني يف التوحيد، تعاىل اهللا عما يقولون علواً 
 . كبرياً

 األولون، وما فهذا كله يوجب على كل ناظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه
 .[11]١١كانوا عليه يف العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل

*** 
ولكن ليس معىن هذا الذي نقوله، أن الطالب ملعرفة احلق يضيع بني تلبيس 

املخادعني ونصيحة العلماء الصادقني، فإن الصادق يف طلب احلق ال يعدم أن جيد 
لواضحة النرية، فإن تاه عن معرفة هذه النصوص دالئل احلق يف حمكمات النصوص ا

مل يعدم أن جيد دالئله فيما اجتمع عليه السلف الصاحل خالل القرون املاضية، فإن مل 
يعلم شيئاً عن أخبار  السلف، مل يعدم أن جيد دالئله يف االستقامة والعلم الذي يفتيه 

فإن عدم من . ألهواءوحسن سريه وسريته بني الناس وثباته أمام مزالق الفنت وا
حقائق إسالمه ما يبصره بشيء من هذا كله، فإن بالءه من نفسه قبل أن يكون من 

إذ ال يكون املسلم مسلماً حقاً إال بعد أن يكون . مكيدة املخادعني أو مكر املضلني
على شيء من البصرية بدينه حبيث تشري له ـ ولو من بعد ـ إىل معامل احلق، 

                                                
سأل علي بن عيسى يف ديوان الوزارة عـن دواء          ) وزير املقتدر العباسي  ( حاصل املسألة أن حامد بن عباس      [10]١٠

وما أتاكم الرسول فخـذوه  ( قال اهللا تعاىل: نه، فسأل قاضي القضاة أبا عمرو فقالاخلمار وكان علق به، فأعرض ع    
واألعشى هو املشهور ذه    ) استعينوا يف الصناعات بأهلها   : ( وقال النيب عليه الصالة والسالم    ) وما اكم عنه فانتهوا   

 : الصناعة يف اجلاهلية وقد قال
 وأخرة تداويت منا ا*** وكأس شربت على لذة

  : مث تاله أبو نواس يف االسالم فقال  
 ودواوين باليت كانت هي الداء***دع عنك لومي فإن اللوم إغراء

 :فاسفر وجه حامد باجلواب ، والتفت إىل علي بن عيسى قائال
وال ريب أن هـذا جمنـون دينء مـن    !.ما ضرك لو أجبت كما أجاب قاضي القضاة وقد استظهر باآلية واحلديث؟  

 .نه شأن اون الذي يصدر عادة عن كثري من أمثاله من الفساق واملستهترينقاضي القضاة شأ

 .٧٧و٣/٧٦: املوافقات للشاطيب [11]١١



وهو مكلف باكتساب هذا القدر . ملة ـ من مهاوي الضاللوحتذره ـ ولو يف اجل
من البصرية اإلسالمية، إذا كان حقاً يريد لنفسه اإلسالم واخلضوع من خالله حلكم 

 .اهللا
وإذا كان هذا هو واجب كل مسلم مير فوق قنطرة هذه احلياة، فإن واجب من 

البيان ممن يبايعون اهللا استودع اهللا لديهم شيئاً من خصائص العلم أو طاقة التنبيه و
على الصدق معه والنصيحة لدينه، أن يعينوا عامة املسلمني على استحصال هذه 

البصرية اإلسالمية العامة، وأن يكشفوا هلم عن زغب العلم ومكائد املضللني كلما 
 .انتصب أمامهم شيء من ذلك على الطريق

ملعرفة احلق، وأن يأخذوا أجل، إن على شىت فئات املسلمني وطبقام أن يتعاونوا 
بأيدي بعضهم التقاء االنزالق يف غضب اهللا واالحنراف إىل شباك الشياطني فبذلك 

 .ينعزل املضللون وتتعرى مكائدهم فال ينخدع ا أحد
وما أحسب أن مثة موضوعاً يلقي فيه املضللون بكل ثقلهم، ابتغاء تلبيس احلق 

بالباطل وتضييع معامل احلكم اإلهلي فيه، أخطر وأهم من موضوع املرأة، وما رأيت 
جملة من االت أو صحيفة من الصحف اليت ال شأن هلا باإلسالم من قريب أو 

يكة  اإلرشاد الديين عندما يتقدم إليها بعيد، إال وتلبس مسوح الدين وتتربع على أر
من جاء حيمل هلا شبهة فيما يتعلق بشأن املرأة التقطها من بعض كتب التاريخ أو 

أختلقها اختالقاً من بعض مصادر التشريع، حيث تنشره باسم الدين وهديه يف 
صفحاا األوىل، حىت إذا جاء من ينبهها إىل أا شبهة ملفقة أو أكذوبة مدبرة، 
أسرعت فخلعت مسوحها وركلت منرب اإلرشاد الديين بقدمها ونسيت تبجيلها 
املصطنع للرسول إذا كانت تنسب إليه األضاليل، وتصامت وتعامت عن تذكرة 

 .يد باطلة صلعاء[12]١٢احلق بعدما اختذت من نفسها مطية ذلوالً مللك

                                                
تلقت جملة العريب، فيما نعلم، عشرات األحباث والكلمات، خمتصرة ومطولة، كلها تعقيب على مقال للشيخ                [12]١٢

ة اختالط النساء بالرجال على حنو ما يتم يف جمتمعنا اليوم،   أمحد حسن الباقوري الذي أوهم الناس يف تلك الة إباح         
ولكن كبري القائمني علـى     . والكثري من هذه الكلمات يتسم باملوضوعية واللطف واالبتعاد عن التجريح الشخصي          

فعل ذلك حرصاً   . هذه الة رفض أن يدرك قيمة شرف الكلمة وحرية الفكر، فأصم أذنيه وأعمى عينيه عن مجيعها               
 !.نه على اخلديعة اليت طرحها الباقوري بني الناس أن ال تنكشف فيظهر احلق األبلج من ورائهام



 فما هي هذه الشبه؟
ن يف معرفتها على حقيقتها ما يزيد فإ. إنين سأستعرضها معك أيتها األخت املسلمة

إميانك باحلق اإلهلي الذي أوضحناه، وما يزيدك حذراً من كيد املضللني وأكاذيب 
املؤتفكني، وإن يف ذلك أيضاً ما يغنيك ببصرية فقهية ثاقبة متيز لك احلق عن الباطل 
 .حىت وإن جاء هذا الثاين ـ يف بعض األحيان ـ مقنعاً بشارات الدين ورسومه

 حديث تعلق به بعضهم إلثبات أن املرأة هلا أن ختتلط باألجانب عنها :الشبهة األوىل
وهو ما رواه . من الرجال كما تشاء ودون أن تتكلف لذلك أي ستر أو أحتجاب

فارسياً كان طيب املرق ) ص(مسلم عن أنس رضي اهللا عنه أن جاراً لرسول اهللا 
.. وهذه؟ : فقال. ، مث جاء يدعوه)ص(فصنع لرسول اهللا ) كناية عن طيب الطعام(

، )ص(ال، مث عاد يدعوه، فقال رسول اهللا ) ص(ال، فقال رسول اهللا : لعائشة، فقال
 . وهذه؟ قال نعم يف الثالثة، فقاما يتدافعان حىت أتيا مرتله

فهذا احلديث ال يدل مما حنن فيه على أكثر من شيء واحد، وهو أن رسول اهللا 
إىل بيت الرجل الفارسي، وهو كما دلت أحاديث اصطحب عائشة معه ) ص(

كثرية أخرى على أصطحاب الصحابة نسائهم إىل املساجد، وكما دلت أحاديث 
أخرى على زيارة كثري من الصحابة ألمهات املؤمنني عامة وعائشة رضي اهللا عنها 
خاصة، من أجل رواية احلديث أو أخذ الفتوى أو السؤال عن بعض أحوال النيب 

فأي تعارض ترين بني هذه الداللة اليت ال إشكال فيها وال . لصالة والسالمعليه ا

                                                                                                                                       
رجل منحط يف شهواته وإباحيته، فهـو ال  : والشيء الذي غاب عن كبري القائمني على هذه الة، أن الناس رجالن       

حريص ـ ما أمكنه األمر ـ على السري يف   هلا، وآخر أسلم وجهه هللا فهو ) العريب( ينتظر فتوى الباقوري وال إذاعة 
 .أو الباقوري ليأخذ حكم اهللا منهما) العريب ( سبيل مرضاة ربه، فهو ال ميكن أن يويل وجهه شطر 

لقد رحب الرجل مبنطق التمويه فأطلقه بني آالف الناس، وضاق ذرعاً بصوت احلق فأجهد نفسه يف خنقه واطراحه،             
 .ال احلق ما خمتنقاًولكن ال التمويه عاش متويهاً و

مئات الناس يف كل بلد مسلم أوسعوا التمويه صفعاً وجتريداً مبنطق األمانة والعلم، حىت تعرى فوق منربه ومـات، مث        
 .اجتمعوا على احلق إعالء وإبانة وتصعيداً، حىت عاد أقوى مما كان يف النفوس وأوضح مما كان يف العقول

كره باملوت الذي يكمن وراء أذنه والرب الذي يرقب دقائق انفاسه، ولكن            واخلسارة، إمنا هي خسارة ذي شيبة تذ      
 !.لغو الدنيا ال يكاد يدعه يصحو إىل شيء



نزاع، واحلكم اإلهلي القاضي باحتجاب املرأة عن الرجال واآلمر هلم إذا جاءوا 
 !.يسألون حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب

االستجابة لدعوة الفارسي إال أن تصحبه عائشة ) ص(أما ان يرفض رسول اهللا 
بل إن فيه الصورة البارزة . هللا عنها، فشيء ثابت ال إشكال فيه وال منقصةرضي ا

 .مع أهله وعظيم رمحته وعاطفته جتاهها) ص(احلية جلميل خلقه 
فقد كانت متر األيام الطويلة املتتابعة وال يستوقد يف بيت رسول اهللا نار لطعام، وإمنا 

التمر :  عائشة ـ األسودانطعامه عليه الصالة والسالم وطعام أهله ـ كما تروي
أهله ـ وهي إمنا ترضى بالشظف أسوة به ـ ) ص(واملاء، أفيترك رسول اهللا 

ما كان خلق !.. ليجلس من ورائها إىل مائدة شهية عامرة عند جاره الفارسي؟
وما رضي ذلك أيضاً عندما دعاه جابر ـ وقد !.. لريضى بذلك) ص(رسول اهللا 

ء سائر أصحابه عند حفر اخلندق ـ إىل قصعة كان اجلوع ميتص أحشاءه وأحشا
ثريد، حىت استاق أمامه كافة أصحابه، فقدمهم على نفسه، وثرد اللحم أمامهم 

بيده، واختذ مكانه، خادماً هلم، خلف قدر الطعام، ال يرضى أن يأكل حىت يستوثق 
 !..أم قد شبعوا، وإن احلجر ملعصوب من اجلوع على بطنه

 ما يدل على أن عائشة رضي اهللا عنها ذهبت مع رسول اهللا وأما أن يكون يف ذلك
على حنو ما يتم اليوم ) العائالت( متربجة، وجلست أمام الفارسي سافرة واختلطت 

يف األسر اإلسالمية اليت ال سلطان للدين على حياا ـ فهو شيء ال سبيل يف 
رق على أن يولد ومحل احلديث على هذا املعىن كحمل الش. احلديث ألي داللة عليه

 !..من داخله الغرب
إذ ذاك ، إمنا ) ص(إن الذي يفسر الكيفية اليت ذهبت عليها عائشة مع رسول اهللا 

 :هو قول اهللا عز وجل
وإذا سألتموهن متاعاً : (وقوله جل جالله) وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل(

آلبائهن أو آباء وال يبدين زينتهن إال : (وقوله تعاىل) فاسألوهن من وراء حجاب
 ..اآلية..) بعولتهن



والذي يفسر ويشرح هذه الكيفية أيضاً هو احلديث الذي رواه مسلم وغريه عن 
وأرسلت ) نوع من احللوى( أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أم سليم صنعت حيساً 

مبناسبة زواجه من زينب بنت جحش، فدعا رسول اهللا ) ص(به إىل رسول اهللا 
جالس، وزوجته ) ص(لسوا يأكلون ويتحدثون ورسول اهللا أصحابه، وج) ص(

 .مولية وجهها إىل احلائط أن خرجوا
ومن العبث العجيب بدين اهللا تعاىل أن نتعامى عن هذه النصوص اليت تشرح لنا 

احلالة اليت ذهبت عليها عائشة مع النيب عليه الصالة والسالم إىل دار اجلار الفارسي، 
ال من يتخيل أا إمنا ذهبت كما تذهب بنت احلضارة لنعتمد يف شرحها على خي

 !..متزينة متربجة متعطرة: الغربية اليوم
مث جنعل من هذا اخليال حجة دامغة، مث نبين عليها شريعة ثابتة، مث ننسخ ا كافة 

 !.النصوص القرآنية واألحاديث النبوية اليت استعرضناها معاً قبل قليل
 . وما هي بشبهة ولكنها تضليل رخيص.فتلك هي قصة الشبهة األوىل

*** 
 

أبو أسيد الساعدي [13]١٣ملا عرس:  ما رواه البخاري عن سهل، قال:الشبهة الثانية
فما صنع هلم طعاماً وال قربه إليهم إال أمرأته أم أسيد، . وأصحابه) ص(دعا النيب 

لطعام من ا) ص(من حجارة ، من الليل، فلما فرغ النيب) إناء(بلت مترات يف تور 
 .فبقته، تتحفه بذلك) هرسته بيدها(أماثته  أي 

فلقد تعلق ذا احلديث أيضاً من اشتهى أن ال يكون على املرأة من حرج يف أن 
تستقبل الضيوف من أصدقاء زوجها أو أهلها فتخدمهم بنفسها وتقدم هلم الضيافة 

ثري من والشراب بيدها وجتالسهم للتفكه واحلديث، على حنو ما هو واقع يف ك
 . البيوتات اليت احنسرت عنها ظالل الفضيلة وسلطان الدين

وأنت تعلمني أن املنكر يف األمر ليس عبارة عن تقدمي املرأة فنجان القهوة إىل 
الضيوف، وإمنا املنكر ما قد يصاحب ذلك من العري والزينة اللتني تظهر املرأة ما، 

                                                
 .أعرس، وال تقل عرس: كذا وقع بتشديد الراء، وقد أنكره اجلوهري، فقال: قال يف انفتح [13]١٣



تقدمي فنجان القهوة، وإمنا الشأن كل وليس الشأن فيما تعارف عليه الناس اليوم يف 
 . الشأن يف املظهر اخلالب الذي تتقدم به املرأة  مع فنجان القهوة

ولقد علم الفقهاء وعلماء املسلمني مجيعاً ، أنه الضري يف أن تتقدم املرأة بسترها 
اإلسالمي الكامل الذي شرحنا حدوده فتقدم إىل ضيوف يف دارها طعاماً أو شراباً 

 . به، وزوجها أو قريبها جالستكرمهم
فقد قال أبن حجر عند . وهذا هو الذي وقع من أمرأة أيب أسيد يف حفل عرسه

وال خيفى أن حمل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما جيب عليها : شرح هذا احلديث
 .[14]١٤من الستر

، أن تكرم العروس مقدم رسول اهللا ) ص(وليس كثرياً يف حفل حيضره رسول اهللا 
وليس يف ذلك ما . وتقدمي الضيافة إليه) ص(، فتتوىل بنفسها إكرام رسول اهللا )ص(

 .يشينها، كما أنه ليس فيه ما يلصق به عليه الصالة والسالم أي منقصة
إمنا الشي واقع، فيما لو عثر املتعلق ذا احلديث على أا برزت أمام الرجال سافرة 

 .ن يعثر عليه، وما الدليل له يف احلديثبادية اجلسم والزينة، وهذا ما ال ميكن أ
لقد ظهر الكثري من نساء الصحابة يف صفوف القتال يضمدن اجلرحى ويسقني 

العطاش، ومنهن أم سليم رضي اهللا عنها، فمن قال إن ذلك دليل إذاً على أن املرأة 
بل لقد . ال حرج عليها يف أن ختتلط بالرجال كما تشاء وأن تتزين أمامهم كما تريد

قال كثري من الفقهاء إن للمرأة أن تتوىل منصب القضاء فيما حيق هلا الشهادة فيه، 
فمنذا الذي يستطيع أن يزعم ـ اعتماداً على . وقالوا إن هلا أن تتوىل منصب الفتوى

أثارة من علم ـ بأن للمرأة إذاً أن تتحرر من قيد الستر واحلجاب، وأن تأخذ 
 . م من تشاء؟حظها من متعة الزينة واملظهر أما

إذاً فللمرأة أن تعرض زينتها . قامت العروس بنفسها، تقدم الشراب إىل رسول اهللا
لقد شرع اهللا التجارة باملال والسعي : هل هذا إال كمن يقول..ومفاتنها أمام الرجال

ومنذا .. يف األرض من أجل الرزق، إذاً فللتاجر أن يرايب ويغش، وأن خيدع ويغنب
 مث مل يعرف أنه قد مجع للناس أطارف املصاحل كلها عندما الذي عرف اإلسالم

                                                
 .٩/٢٠٠: فتح الباري [14]١٤



شرع هلم السبل إليها، صافية من كدورات الشر، خالية من بواعث الفساد مكلوءة 
 بقيود التحذير من األحنراف؟

هل يريد صاحب هذه الشبهة من الشارع احلكيم جل جالله، أن جيعل من املرأة 
شكلة، وال تتعاون مع الرجل يف أمر، وعندئذ رجساً ال تسري يف طريق، وال تعاجل م

إذاًً فأين هو من أبرز مزية عظمى .. وال يبدين زينتهن؟: فقط يفهم معىن قوله
لإلسالم ، إذ تناول من شؤون الناس وأحواله كل ما فيه مصلحة حقيقية لدين أو 
حياة أو عقل أو نسل أو مال، فشرعه وندب إليه، وشذب عنه كل ما قد علق أو 

صل به من أسباب الشر والفساد، دون أن يترك سبيالً لتأثري أحدمها على اآلخر، ات
إا ليست شبهة .إذا أمكن الفصل بينهما وتيسر لإلنسان أن خيتار منهما ما يشاء؟

حتتاج إىل حبث، ولكنها ـ كما ترين ـ شبكة صياد ال حتتاجني معها إال إىل حذر 
 .واتقاء

*** 
 

شهريات نساء اإلسالم، على اختالف طبقان، كثرياً ممن مل  أن يف :الشبهة الثالثة
يضربن على وجوههن احلجاب، على الرغم مما عرفن به، من شدة االختالط 

 .بالرجال
ولقد عمد املروجون هلذه الشبهة إىل التاريخ وكتب التراجم، ينقبون فيهما، حبثاً عن 

 مل يكن يبالني ـ فيما نقلته مثل هؤالء النساء، حيث التقطوا أمساء عدد من النساء
األخبار عنهن ـ أن يظهرن سافرات أمام الرجال، وأن يلتقني معهم يف ندوات 

فذكروا منهن عائشة بنت طلحة اليت مل تكن . علمية وأدبية دون أي حترز أو حترج
تستر وجهها عن أحد مطلقاً، والسيدة سكينة بنت احلسني اليت كان هلا جملسها 

 اليت كان يلتقي فيها صفوة األدباء والشعراء، وهند النعمان بن بشري وندوا األدبية
اليت كانت تربز يف كثري من املناسبات أما الرجال سافرة الوجه، والسيدة زوجة عبد 
امللك بن مروان أمري املؤمنني، والسيدة خرقاء العامرية وفاطمة بنتها اللتان كان هلما 

 حىت أحبها ذو الرمة وانشد فيها من عيون جملسهما املشهود اثناء موسم احلج،



روائعه الشعرية، ووالدة عشيقة ابن زيدون الذي كان يغشى منتداها األديب 
 . املشهور

بأخبار مثل هؤالء النساء، أحتج صاحب هذه الشبهة على أن الشريعة اإلسالمية مل 
السهم تقيد املرأة بأي ستر أو احتجاب ومل متنعها من أن ختالط الرجال يف جم

 .وأنديتهم دون أي فارق بينها وبينهم
أي كتاب ، أم سنة ، أم .. فأي مصدر من مصادر الشريعة يعد مثل هذه األخبار؟

 !..  وما علمنا وراء هذه املصادر األربعة دليالً يثبت به تشريع .. إمجاع، أم قياس
 ال نقول حبل وإذا كانت تراجم آحاد الناس وأحواهلم دليالً شرعياً متبعاً، فما لنا

بل ما .. شرب اخلمر وقد وجد يف الصحابة والتابعني وخلفاء املسلمني من شرا؟
لنا ال نقول حبل الفاحشة وقد وجد يف الصحابة والتابعني ومن بعدهم من قد 

 ..أرتكبها؟
كل بين آدم خطاء، إذا كنا نعد اخطاء بين ) : ص(وما لنا نردد ما قاله رسول اهللا 

 .اً؟آدم حجة وتشريع
إن من بديهيات اإلسالم أن تصرفات أحد من الناس ال تعترب دليل تشريع إال أن 

يكون رسوالً أوحي إليه بشرع من اهللا عز وجل، فإن كالً من أعماله وأقواله 
وصفاته وإقراره يعترب مصدر تشريع، فهل كان هؤالء النساء الاليت التقط صاحب 

 ناس؟الشبهة أخبارهن، رسوالت من اهللا إىل ال
ومهما يكن من شأن يف نظر صاحب الشبهة، فقد كان إىل جانب كل منهن 

سواد عظيم من النساء املتحجبات الساترات لزينتهن عن سائر األجانب من 
فلماذا ال يكون حال هذه اجلمهرة العظيمة هي احلجة يف هذا الشأن بدالً . الرجال

  شىت الطبقات والعصور؟من حال أولئك القلة الاليت مجعهن صاحب الشبهة من
لقد كانت عائشة بنت طلحة تأىب أن حتجب وجهها، وقد كان زوجها .. أجل

وإنا لنرى يف إنكار مصعب . مصعب بن الزبري يلومها على ذلك بني احلني واآلخر
عليها من الدليل على احلق الذي نقول، أضعاف ما يف تصرفها من الدليل على 

 . الباطل الذي يروجون له



كانت فاطمة العامرية أيضاً ـ كما قالوا ـ تكشف وجهها أمام الرجال حىت ولقد 
افتنت ا ذو الرمة وصاغ كثرياً من قصائده تغزالً ا أو تشوقاً إليها، ولقد كانت 

والدة أيضاً ال تبايل أن تستقبل األدباء والشعراء يف منتداها األديب بادية الوجه 
ولكنا نرى واهللا يف افتتان ذي الرمة باألوىل . واحملاسن، حىت توله ا ابن زيدون

وتوله ابن زيدون بالثانية من الدليل على احلق الذي شرعه أحكم احلاكمني، 
إن صح !.. أضعاف ما يف استهتار كل منهما من الدليل على ما يشتهيه املبطلون

 !.بينهما وجه للمقارنة واملفاضلة الشكلية
ل الشرعي إمنا هو آية من كتاب اهللا أو حديث وحصيلة هذا الكالم كله، أن الدلي

عن رسول اهللا أو إمجاع أهل احلل والعقد من املسلمني أو قياس على حكم ثبت 
فهذه األدلة هي اليت تتحكم يف تصرفات الناس . بدليل من تلك األدلة الثالثة

وشؤوم، وليست تصرفات الناس هي اليت تتحكم فيها بأي نسخ أو حتوير أو 
 .تفسري

وهذا كالم بني مفهوم ال يغيب إال عمن كان صاحب غرض أو عصبية أو هوى، 
فهو يتجاهل البديهيات كي يقفز من فوقها إىل األمر الذي يبغيه واهلوى الذي 

 .يشتهيه
*** 

 

 دليل أجتهادي، يعتمد يف الشكل، على قاعدة أصولية مشهورة وهي :الشبهة الرابعة
ويسري يف النظر واألجتهاد على الطريقة [15]١٥)تتبدل األحكام بتبدل األزمان( 

 : التالية
مل تكن احلياة فيما مضى قائمة على أساس التصنيع وسلطان اآللة، فلم تكن احلاجة 

ماسة إىل تكاثر االيدي العاملة وتضافرها، وقد كان التشريع ـ سواء فيما يتعلق 
 مع مقتضيات تلك بشأن املرأة وغريها ـ متفقاً مع طبيعة تلك احلياة، ومتسقاً

                                                
املفتونون باحلياة العصرية اجلديدة من قواعـد الشـريعة اإلسـالمية    هذه القاعدة هي كل ما حيفظه ويعرفه        [15]١٥

 .وأصوهلا



املرحلة احلضارية، فلم يكن مثة ما يدعو إىل خروج املرأة من بيتها إال يف حاالت 
 .اضطرارية نادرة

ولكن احلياة ملا تطورت بعد ذلك تطورها اهلائل العجيب، وأصبحت اآللة حمور 
النمو احلضاري عند سائر األمم والشعوب، وإذا التصنيع ضرورة ال بد منها ملقاومة 

باب التخلف، أصبحنا حباجة ماسة إىل حشد كل يد عاملة واالستفادة من كل أس
وإمنا يكون ذلك باشتراك . طاقة إنسانية للحاق حبركة اآللة وإدارة عجلة التصنيع

املرأة اليت هي نصف اتمع مع الرجل يف قيادة هذه احلياة اجلديدة واالستفادة من 
ه يف شيء من مرافق احلياة اجلديدة وهي وال ميكن أن تشترك املرأة مع. طبيعتها

وهكذا تبدل الزمن الذي نشأ يف ظله احلكم الشرعي . مقيدة بقيود الستر واحلجاب
تتبدل األحكام بتبدل ( السابق، فاقتضى األمر أن يتبدل احلكم معه تطبيقاً لقاعدة 

 ).األزمان
وجه املغالطة فهذه شبهة اجتهادية يرددها اليوم كثري من الناس، وبعضهم يدرك 

فيها، ولكنه خيادع املسلمني ا، وبعضهم حيسبها دليالً شرعياً صحيحاً فيمضي 
 !..حيتج ا ويفيت بني الناس على أساسها

واحلقيقة أنه ال القاعدة األصولية اليت حيتجون ا ذات صلة أو عالقة ذا املوضوع، 
 .نوال التطور الصناعي املزعوم مستوجب لكل هذا الذي يدعو

ة العامرة الفراغ من األيدي اليت الوفريمثل هذا الكالم يقال يف أمة تشكو مصانعها 
تديرها، أو يف أمة تبحث فيما بينها فال جتد شاباً واحداً يتسكع على ناصية شارع 

ومعلوم أن مثل هذه األمة مل تظهر بعد حىت . أو جيتر البطالة يف زاوية أحد املقاهي
 .ذا األعتباريف دول الدرجة األوىل 

يظن هؤالء الناس أن املرأة يف أوربا وأمريكا إمنا تشترك مع الرجل يف العمل من أجل 
أن يتعاونا للحاق باآللة اليت ال تتوقف، فيحلو هلم ـ بناء على هذا الوهم ـ أن 
يستعيضوا عن التخلص احلقيقي من واقع ما يعانونه من التخلف والعجز، مبجرد 

فيمضون .  يف أمر واه النفوس وتركن إليه اجلنسية عند اإلنساناحملاكاة والتقليد



يسلكون إىل التقدم الصناعي أو احلضاري هذا السبيل الشهواين وحده، وكأم قد 
 !.فتحوا بذلك أمامهم مغاليق الدنيا كلها
 .وبديهي أن هذا الظن خطأ من أساسه

 :  وحنوها، يرجع إىل دافعنيإن اشتراك املرأة مع الرجل يف جماالت الكسب، يف أوربا
عن املرأة  تفاقم سلطان اإلباحية واملتعة اجلنسية، حىت مل يعد الرجل يصرب: أوهلما

فالرجل حريص . والعكس، يف أي طور من أطوار العمل أو شأن من شؤون احلياة
على أن تكون املرأة إىل جانبه يف الوظيفة اليت ا واملعمل الذي يشتغل فيه، واملتجر 

وهو بطبيعته . ذي يتردد عليه، واملطعم الذي يغشاه، والشارع الذي يسري فيهال
 . وضع شاذ يتسبب يف شقاء اجلنسني أكثر مما يتسبب يف إسعادمها

والرجل الغريب يعاين اليوم من هذا الشح . دافع الشح والتكالب املادي: ثانيهما
لى ابنته، ما دام يعتقد فرب األسرة، ال يرى ما يدعوه لإلنفاق ع!..املذهل العجيب

أا قادرة على أن تذهب فتشتغل يف أي وظيفة أو معمل أو مطعم أو 
وكذلك الزوج، ال يرى ما يدعوه لإلنفاق على الزوجة اليت بوسعها أن !.فندق

 .تنطلق فتأيت باملال من أي مكان
وهكذا، فإن البذخ الشديد من جانب، يستلزم الشح والبخل الشديدين من جانب 

 .ألن أوهلما ال يأخذ حظه إال باالعتماد على الثاين!.. آخر
إن على مروجي هذه الشبهة أن يدركوا ما ميكن أن يدركه كل مفكر، من أن 
انصهار الغرب يف أتون املادة حول الذات اإلنسانية بكل خصائصها وأشواقها 

ب وجتيء فهي تتحرك وتذه!. ونوازعها اخللقية إىل ما يشبه كتالً ممسوخة من املادة
يف فلك املادة وسلطاا، فال جرم أن ماكان يسمى باالسرة هناك قد انصهر يف ذلك 

فأي قيمة أو معىن يبقى لذات االسرة ومتاسكها عندهم، إذا . األتون أميا انصهار
 !.كان انتشارها يعين حتول كل جزء من أجزائها إىل عمل آيل حيقق رقماً مالياً معيناً

وربا عنوان ال مسمى له على الصعيد الغالب اليوم، وقد وهكذا، فاالسرة يف أ
 .وباتت تنذرها بدمار مذهل رهيب. انعكست آثار ذلك على جمتمعاا العامة
 !.سبحان من قضى أن يعيد التاريخ نفسه



فلقد كان هالك الرومان، بسبب تفاقم اإلباحية وأمر اجلنس، واستتبع ذلك نفس 
الشح الشديد من جانب، والبذخ الشديد من : ليومالنتيجة اليت عانت أوربا منها ا

صيحة النذير دون أي جدوى ) كانون(ولقد أطلق فيلسوفها احلكيم . جانب آخر
 : وذلك حني قال

يا أيها الرومان، لقد مسعتموين كثرياً ما أشكو من إسراف الرجال والنساء والعامة (
 اجلمهورية مصابة بداءين إن: ولقد مسعتموين كثرياً ما أقول.. واملتشرعني أيضاً

ومها الداءان اللذان قلبا املمالك العظيمة رأساً على !.. الشح والبذخ: متناقضني
 .[16]١٦)عقب

فهذه هي دوافع اشتراك املرأة مع الرجل يف خمتلف جماالت الكسب والعمل، يعلمها 
 .كل متبصر عاقل

على حياة التصنيع وليست شيئاً مما يسمى بضرورة اللحاق بعجلة اآللة والسيطرة 
 .وما إىل ذلك

وإذا كانت هذه هي الدوافع احلقيقية، فما لنا جنن وراء تقليد أصحاا، وليس هذا 
فحسب، بل نرفع الرأس بذلك عالياً، متخيلني أنا ملا قلدناهم يف هذا األمر أصبحنا 

 !..مثلهم يف كل ضة ينهضوا ويف كل تقدم حيرزونه
تشريع آداب املرأة يف ديننا اإلسالمي، إمنا هو احملافظة إن أهم احلكم اليت اقتضت 

على قدسية األسرى وكياا فكيف نصطنع االجتهاد يف دين اهللا واالعتماد على 
قواعد شرعية فيه، ابتغاء الوصول إىل اية يتحطم فيها كيان االسرة، وتتهاوى 

 .قدسيتها، وتضيع فيها عن رشد أخالقيتها الفاضلة؟
*** 

 الشبهات اليت يتمسك ا من يضيق ذرعاً حبجاب املرأة وسترها، وال أظن فهذه هي
أن مثة مزيداً عليها ولو علمت أنه قد يوجد مزيد، لبحثت عنه مث عرضته للنظر 

 .والتقومي

                                                
 .٨/٦١٨: دائرة املعارف لفريد وجدي [16]١٦



وقد رأيت أن الشبهات كلها، إن هي إال حواجز مصطنعة إلبعاد احلكم اإلسالمي 
 الصافية، يعلم هذا حىت أولئك الذين الواضح الصريح عن جمال الرؤية السليمة

يروجون هذه الشبهات وحيتجون ا، ولكنهم يراقبون ألسنتهم أن ال تنطق بشيء 
 :فهم يف ذلك كما قال اهللا عز وجل عن طائفة من أشباههم. من كوامن هذا العلم

ولو أنا جارينا هؤالء الذين .[17]١٧..)وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً(
يدندنون بشبههم هذه يف كل معترك وجمال، وفرضناها حججاً سليمةً ـ وما هي 

كذلك وإم ليعلمون أا ليست كذلك ـ فإا ال تؤيد شيئاً من هذا الواقع 
 .املنحرف الرهيب الذي انساقت إليه مجهرة كربى من الفتيات والنساء املسلمات

 على ختيل صحتها ـ أن خترج أي شبهة من هذه الشبهات املختلفة جبيز للفتاة ـ
أم أي شبهة منها تفي املرأة !!. إىل الشارع بادية النحر والذراعني والفخذين 

املسلمة بأن تسامر ضيوفها وتكرمهم مبا لديها من فنون الزينة واإلغراء، كما هو 
 !.الواقع يف كثري من البيوتات املسلمة اليوم؟
حنراف ديين واجتماعي خطري ال جمال إذاً، فإن األمر الذي نشكو منه اليوم، ا

 .إلنكاره والتردد فيه، وال عالقة هلذه الشبه ـ مهما كانت ـ بتسويغه
من خطر الفتاة املتسترة يف  وال ريب أن هذا الواقع الرهيب ذو خطر أجلى وأشد

ال مياري يف هذه . نظر من يرى أن تسترها شيء زائد على ما قد جاء به الشرع
 . ر من طراز نادر وعجيباحلقيقة إال مكاب

أيهما تعترب مشكلة حمتاجة منا إىل معاجلة وحل؟ املرأة اليت حتتاط : وإذاً فلنتساءل
لدينها وتبالغ يف حتقيق مرضاة را فتفيض على جسمها مزيداً من الستر وتفيض منه 

على وجهها وسائر أطرافها، خمافة أن يتأملها ناظر بشهوة فتكون هي املسببة له 
فتبوء بإمثها وإمثه، أم املرأة اليت تتأول حجاب اجلسم بعفة النفس وتتخذ من بذلك 

كشف بعض شهريات النساء عن وجوههن دليالً على زيف احلجاب من أساسه 
فتنطلق بني الرجال عارضة من جسمها كل ما فيه زينة وفتنة وإغراء، دون أن تتقيد 

                                                
 .١٤: النمل [17]١٧



سخة اليت ترعاها دور األزياء املتنا) املوديالت(من ذلك كله حبد إال ما تفرضه 
 !.األوربية يف مظاهرها واليهودية الصهيونية يف باطنها؟

أيهما تعترب مشكلة فكرية واجتماعية وخلقية حتتاج إىل : املفكرة  أجل، أيتها األخت
 ..أهتمام وحل؟

أليس من أعجب العجب أن جند طائفة من كتابنا ـ وهم مسلمون بألسنتهم ـ 
ا ـ وهي مطبوعة بطابع التوحيد واإلميان ـ جتعل من احليطة يف وكثرياً من جمالتن

دين اهللا واالهتمام الصادق بشرع اهللا مشكلة املشكالت وكربى املصائب، فتجد هلا 
األقالم وتستعني حللها بالصور املغرية آناً والساخرة آناً آخر، وباإلحياءات واملعاجلات 

ة من الفتيات املسلمات ـ وهن قلة النفسية املختلفة، كل ذلك من أجل أن طائف
 اهللا أو التمسك بشرع اهللا، فاسدلن جنبعلى كل حال ـ دفعتهن احليطة يف 

احلجاب على وجوههن أو على ما سواها من بقية أعضاء اجلسم، دون أن يشفع 
للواحدة منهن أا قد تساهم مع ذلك يف خدمة جمتمعها ورعاية أمتها، وتقوم يف 

يف واالجتماعي الصحيح، مبا ال تقوم به األخريات ـ مث ال جمال النشاط الثقا
يستشعر هؤالء الكاتبون أو هذه االت، يف املقابل، بأي مشكلة أو خطيئة حتتاج 

إىل معاجلة وتقومي يف مظهر هذه الكثرة الكاثرة من النساء والفتيات الأليت وقعن 
 على أن تتحكم بلباس  جاهدة عملتاسريات حتت حكم بيوت األزياء احلديثة اليت

 !!..املرأة يف العامل األوريب واألمريكي عامة ويف هذا الشرق اإلسالمي خاصة
 أن نرى طائفة من الكتاب ـ وهم مسلمون بألسنتهم ـ العجيبأليس من 

يتعلقون مبا قد يعثرون عليه من الوقائع الفردية حلال بعض نساء التاريخ اإلسالمي، 
ليم الذي ال يقره دين مساوي صحيح وال خلق إنساين ليسوغوا به هذا الواقع األ

سليم، وال ينطوي إال على شر خطري، طاملا تنادى املصلحون ملعاجلته وغالط بعضهم 
بعضاً يف اإلشارة إىل مصدره ـ مث ال يعرجون على شيء من حكم اهللا الواضح 

يتخذوا منه الصريح يف كتابه وعلى لسان نبيه وامع عليه عند أئمة املسلمني، ل
وسيلة إىل إصالح شيء من هذا الفساد العظيم، وختفف قدر ولو يسري من بالء هذا 



التعري الذي اجنرفت إليه االسرة املسلمة دون أن جتد يف طريقها أي مقامة وال 
 !..تنبيه

عشرات األحباث واملقاالت تنشر بني احلني واآلخر يف الغمز واللمز والسخرية من 
ة املسلمة، وهو مل يقدم إىل الناس إال الفائدة واخلري، وال يكتب يف بقايا حجاب الفتا

مقابلها حبث واحد يلفت فيه النظر إىل ضرام هذه النار اليت تتقد يف كل بيت 
وتندلق إىل كل شارع وجمتمع، وهو مل يقدم إىل جيل هذه األمة، بل إىل شباب 

 !!.العامل كله، إال أخطر أسباب اهلالك والدمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أقوال ال رصيد لَها 
ومهما يكن من أمر هذه الشبه الباطلة، فإن ألعداء هذا الدين حججاً وأقواالً أخرى 

ولكنها أقوال ال رصيد هلا من املعىن الذي ميكن !.. يتأملون أن يدعموا ا باطلهم
 بالسفسطة اليت هلا شكل إا من نوع ما يسميه علماء املنطق. أن يتقبله العقل السليم

 !..احلجة وليست هلا حقيقتها
 .وهي أقوال يراد ا إخضاع النفس أكثر مما يراد ا إقناع العقل

وما أكثر ما ضلت فتيات مؤمنات، عن رشد العقل، ذه األقوال املرصوفة اخلادعة، 
 أن جتاوز وما أكثر ما تبني هلن أا أباطيل خادعة، ولكن ذلك مل يتبني هلن إال بعد

األمر ن إىل اية ال طاقة هلن على الرجوع عنها، بل إىل أودية سحيقة ال سبيل هلن 
 !.إىل التسامي فوقها

وإنين ـ أيتها األخت املؤمنة ـ سأعرض لك مجيع هذه األقوال بزخرفها اخلادع، 
مث أجردها أمامك من زيفها اللصيق لتري عظيم ما فيها من اخلداع والتضليل، حىت 

إذا تبني لك ذلك، كنت أقدر على الصمود يف وجه الباطل الذي تتعرضني له، 
 .وأكثر ثباتاً وصالبةً على احلق الذي تعتزين به
*** 

إن عفة الفتاة حقيقة كامنة يف ذاا، وليست غطاء يلقى ويسدل على : يقولون لك
غي جسمها، وكم من فتاة حمتجبة عن الرجال يف ظاهرها، وهي متارس معهم الب

والفجور يف سلوكها، وكم من فتاة حاسرة الرأس سافرة الوجه ال يعرف السوء 
 .سبيالً إىل نفسها أو سلوكها

فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة، وال . إن هذا صحيح: وأقول لك
ولكن من . أن ختلق له استقامة معدومة، ورب فاجرة سترت فجورها مبظهر سترها

اهللا إمنا شرع احلجاب جلسم املرأة ليخلق الطهارة يف نفسها أو هذا الذي زعم أن 
ومن هذا الذي زعم أن احلجاب إمنا شرعه اهللا ليكون إعالناً .. العفة يف أخالقها؟

 ..بأن كل من مل تلتزمه فهي فاجرة تنحط يف وادي الغواية مع الرجال؟



ة الرجال الذين قد إن اهللا جل جالله إمنا فرض احلجاب على املرأة حمافظة على عف
ولئن كانت !.. تقع أبصارهم عليها، ال حفاظاً على عفتها من األعني اليت تراها

تشترك معهم هي األخرى يف هذه الفائدة يف كثري من األحيان، فان فائدم من 
وإال فهل يقول عاقل ـ حتت سلطان هذه احلجة املقلوبة ـ إن . ذلك اعظم وأخطر

ام الرجال كلهم ما دامت ليست يف شك من قوة أخالقها للفتاة أن تربز عارية أم
 !..وصدق استقامتها؟

إن بالء الرجال مبا تقع عليه ابصارهم من مغريات النساء وفتنتهن ، هو املشكلة اليت 
وبالء . أحوجت اتمع إىل حل، فكان يف شرع اهللا ما تكفل به على أفضل وجه

هلي، ما من ريب سيتجاوز بالسوء اىل الرجال، إذا مل جيد يف سبيله هذا احلل اإل
وال يغين عن األمر شيئاً أن تعتصم املرأة املتربجة عندئذ باستقامة يف . النساء ايضاً

فإن يف ضرام ذلك البالء اهلائج يف نفوس الرجال ما قد . سلوكها أو عفة يف نفسها
ا وفتنتها يتغلب على كل استقامة أو عفة تتمتع ا املرأة إذ تعرض من فنون إثار

 .أمامهم
*** 

إنه إذا شاع االختالط بني الرجل واملرأة، ذبت طباع كل منهما، : ويقولون لك
وقامت بينهما بسبب ذلك صداقات بريئة ال تتجه اىل جنس وال تنحرف حنو 

أما إذا ضرب بينهما بسور من االحتجاب، فإن نوازع اجلنس تلتهب بينهما !. سوء
فيشيع من ذلك الكبت يف النفوس، وسوء يف !.. هوتغري كالً منهما بصاحب

 !.الطباع
صحيح أن مظاهر اإلغراء قد تفقد بعض تأثرياا بسبب طول االعتياد : وأقول لك

ولكنها إمنا تفقد ذلك عند أولئك الذين خاضوا غمارها وجنوا من . وكثرة الشيوع
وبديهي .فلون امثارها، خالل مرحلة طويلة من الزمن، فعادوا بعد ذلك وهم ال حي

 .أن ذلك ليس ألم قد تساموا فوقها، ولكن ألم يشبعون كل يوم منها
إن رؤية املناظر واملواقف اجلنسية املثرية يف بلدة كالسويد مثالً، تعترب أمراً عادياً ال 
. يثري استغراباً وال استهجاناً بالنسبة ألولئك الذي نشؤوا وعاشوا يف تلك األجواء



ك أم قد جتاوزوا طبيعة التأثر بدواعي االحنراف وأسبابه، فهم ال فهل يعين ذل
 ..أي جمنون من الناس يقول هذا؟!.. ينحطون إليها وال يتأثرون ا؟

كلنا يعلم أن هذا الذي مير باملشاهد اجلنسية املكشوفة هناك، غري عابئ ا وال 
وهكذا فإن . ان آخرملتفت إليها، قد جتده بعد ساعة ميارس العملية نفسها يف مك

عدم االكتراث والتأثر مبظاهر اإلغراء، إمنا هو نتيجة انتشار  اللذة رخيصة يف كل 
 .مكان، وليس نتيجة فهم معني أو جديد ملا قد تبصره عيناه

والذي يتصور حتقق الزهد يف اجلنس، دون أن يكون نتيجة النتشاره وإباحته، إمنا 
الطعام مبجرد أن تتناثر أطباقه الشهية أمام هو كمن يتصور إمكان زهد اجلائع يف 

 .عينيه يف واجهات احملالت عن ميني الشارع ويساره
كلمة يطلقها هؤالء الناس على تلك الفترات اليت يلتقط فيها ) الصداقة(وإمنا 

 .االصدقاء أنفاسهم بعد اجنراف طويل يف أدغال احليوانية واإلباحية املطلقة
أيهما !.. والكبت!.. قبل أن يعرفها اآلخرون) األصدقاء( ا وإا حلقيقة ثابتة يعرفه

فال تقع . أن خيرج الشاب إىل شأنه من وظيفة أو عمل أو دراسة: يورث الكبت؟
فيعود إىل بيته هادئ النفس مستريح البال . عينه على ما يثري شيئاً من كوامن غريزته

 من كل جانب وصوب نشيط الفكر، أم أن خيرج من بيته فتستقبله مغريات اجلنس
وبكل أسلوب وفن، فتهتاج نفسه وتثور غرائزه، حىت إذا دنا ليمتع نفسه ويشبع 

 ..غريزته اصطدم حبواجز القانون ورقابة البوليس وشهامة الزوج او القريب؟
لقد سألت هذا السؤال شاباً جامعياً أعلن أمامي عن .. أيهما يورث الكبت؟.. أجل

ولكين !. لكبت واأللفاظ املشاة األخرى، فغص باجلوابتقدميته املطلقة، وتعلل با
لعلك ال تريد أن تثور على احلجاب والستر فقط، وإمنا أنت : أجبت عنه فقلت

دف إىل الثورة على ما وضعته الشرائع والقوانني من ضوابط الصالت اجلنسية بني 
سان مع أخيه الرجل واملرأة، ابتغاء الوصول إىل إباحية مطلقة يشترك فيها اإلن

 !..احليوان ختلصاً من الكبت الذي تتحدث عنه
فإذا كان األمر كذلك، فال تتحدث عن احلجاب ونقده، قبل أن تبحث جبرأة، مع 
األزواج واآلباء وشرائع اهللا وقوانني االرض وفطرة الغرية الطبيعية عند اإلنسان، يف 



مجيعاً، آن لك حينئذ أن حىت إذا استجابوا لك . مشروعك احليواين الذي تدعو إليه
تثور على حجاب ال لزوم إليه حمتجاً مبا تستعمله من ألفاظ الكبت ومرادفاته 

 .احملفوظة
*** 

إن حجاب املرأة عائق عن مشاركتها الرجل يف ضته الفكرية : ويقولون لك
والثقافية واالجتماعية، وإمنا أوىل اخلطوات إىل أي نشاط فكري أو اجتماعي أن 

كما ان .تاة عن وجهها وحتطم ما بينها وبني الرجل من حواجز واعتبارتتسفر الف
أول السبيل للقضاء على ملكاا واستعداداا الفكرية واالجتماعية املختلفة أن حتبس 

نفسها يف قفص هذا احلجاب، وتضع بينها وبني الرجل حاجزاً مما تسميه الستر 
 !..واآلداب

ختلفها إال وجيعل من صورة املرأة احملتجبة وما يتحدث أحدهم عن جهل املرأة و
مظهراً لذلك، وما يتحدث عن ثقافة املرأة وتقدمها ونشاطها الفكري واالجتماعي 

 !.إال وجيعل من صورة املرأة العارية أو السافرة مظهراً لذلك
إنين أجزم بأن هذا التالزم املختلق إن هو إال تان كبري ال اساس له وال : وأقول لك

 !.. عليهدليل
إنين أقرر لك ـ وأنا شاهد عيان ـ أن يف فتياتنا اجلامعيات متحجبات حبجاب 

اإلسالم، مستمسكات حبكم اهللا عز وجل، وهن أسبق إىل النهضة العلمية والثقافية 
 .والنشاط الفكري واالجتماعي من سائر زميالن املتحررات

ا وبعض جهات اوربا، وما لقد رأينا الكثري من مظاهر التبذل والعري يف إفريقي
ولقد . رأيناها تبعث بشيء من سحر النهضة العلمية والنشاط الفكري والثقايف؟

رأينا، يف مقابل ذلك، الكثري من مظهر احملافظة على شرع اهللا وحكمه يف املظهر 
والزينة واللباس، دون أن ينحط هذا املظهر بصاحباته عن أوج الرقي الفكري 

 .ناشطةواحلركة الثقافية ال



وإن كل مطلع على التاريخ، يعلم أن تارخينا اإلسالمي مليء بالنساء املسلمات 
الاليت مجعن بني اإلسالم أدباً واحتشاماً وستراً، وعلماً وثقافة وفكراً، وذلك بدأً من 

 .عصر الصحابة فما دون ذلك، إىل عصرنا الذي نعيش فيه
حام شريعة الستر واألخالق يف األمر، وإق!. إن التخلف له أسبابه، والتقدم له أسبابه

 .خدعة مكشوفة ثقيلة ال تنطلي إال على متخلف عن مستوى الفكر والنظر احلر
وحنن النشك أنه قد التقى يف بعض االحيان التخلف الفكري والثقايف عند املرأة 

مبظهر الستر والصيانة واالحتجاب كشأن املرأة اليوم يف بعض أطراف اجلزيرة العربية 
اخلليج العريب، ولكن مما ال شك فيه أن هذا التالقي مل يكن أمراً ضرورياً وليس و

وإمنا هو واقع اتفاقي ساعدته ظروف استعمارية وفكرية . بينهما أي لزوم حتمي
 .معينة

وليس أسهل على املصلحني إذا أرادوا اإلصالح احلقيقي، من أن يفصلوا بني 
تر واالحتشام، ويدفع إىل التزود من العلوم الواقعني بوعي إسالمي سديد، يؤيد الس

 .والثقافة النافعة، وجيعل من كل منهما عوناً لآلخر
*** 

إن الفتاة اليت حتبس نفسها عن الناس من وراء حجاب، إمنا حترم : ويقولون لك
فالشاب إمنا يقبل على الفتاة اليت يعجب . بذلك شباا بل حياا من سعادة الزواج

ه منها ـ قبل كل شيء ـ مجاهلا وما يتصل به من مظاهر شخصيتها، ا،وإمنا يعجب
وأىن له أن يطمئن إىل ذلك منها إذا مل يتهيأ له ان يراها وخيلط نفسه بطرف من 

وكيف يتهيأ له ذلك إذا كانت تأىب إال أن حتبس نفسها عنه وراء .. شأا وطباعها؟
 .سور الربقع واحلجاب؟

، حتسب الواحدة منهن أا جتلب اخلري بذلك تلك هي حجة األمهات لبنان
ويزيدها يف ذلك اندفاعاً . البنتها، وتقرب السبيل هلا إىل اختيار فىت أحالمها

إغراءات جنود الشيطان من حوهلا، يستغلون لديها هذه الرغبة، فيزيدون من خماوفها 
ابت بني إن تزيت ابنتها بلباس اإلسالم، ويدعمون آماهلا إن هي حتررت منه وانس

 !..صفوف الشباب تعرض من زينتها عليهم وختلط نفسها م



خدعة يصيغها دعاة !.. إا خلدعة باطلة توحي بعكس الواقع واحلقيقة: وأقول لِك
 !..الباطل على علم، وتنطلي على أفكار الفتيات وأمهان جهالً وخداعاً

األسر والفتيات ولو تأملت الواقع الذي نعيش فيه، لرأيت نسبة اإلقبال على 
احملافظات للزواج منهن أكثر مبا يقارب الضعف من اإلقبال على األسر املتحررة 

بل إن الزواج  ـ عموماً ـ يشيع . الاليت يطبقن الوصفة اخلادعة اليت أغتررن ا
بني األسر احملافظة املتدينة أكثر مما يشيع بني االسر األخرى بنسبة تزيد على 

 .لك كل  من يرجع إىل اإلحصائيات املفصلة يف هذا الشأنالضعف، يعلم تفصيل ذ
وألوضح لك االسباب القريبة والبعيدة هلذه احلقيقة، حىت تزدادي يقيناً حبكمة 
اخلالق جل جالله، وبأن اإلنسان لن جيد مصلحته مكلوءة بعناية وحفظ إال يف 

 .تطبيق شرع اهللا عز وجل
 : إىل أحد صنفنيإن الشاب يف جمتمعنا، ال يعدو أن ينتمي 

الصنف األول متدين يف اجلملة، فهو متقيد بآداب اإلسالم ومعظم أحكامه وال 
فالشاب من هذا الصنف ال بد أن يتزوج فيما بني . سيما االجتماعية منها والبارزة

العشرين والثالثني من عمره، ال يستثىن من ذلك إال أصحاب الظروف االستثنائية 
بار مثل هذا الشاب مبثابة ساعة اإلفطار للصائم، حيشد له والزواج يف اعت. اخلاصة

 !..مجيع آماله الدنيوية يف احلياة، وجيعل منه ركيزة سعادته كلها
والشاب من هذا الصنف يبحث عن الفتاة كما حيبها، ولكن ضمن دائرة الستر 

ة وحىت لو نأت به الظروف عن هذه الدائر. والصيانة اليت آمن ا ونشأ يف داخلها
يف بعض األحيان ألسباب مما قد ميتحن به الشاب، فإنه ال يطمئن لفتاة ستصبح أماً 

 .ألوالده إال إذا رأى طابع الدين والستر جلياً وأصيالً يف حياا
وهذا الشاب لن يصطدم مبشكلة اجلهل بشكلها أو عدم االطمئنان إىل خلقها، فإن 

رعت له، بل أمرته أمر إرشاد شريعة اهللا عز وجل قد حلت له املشكلة عندما ش
وندب أن ينظر إليها ويكلمها، حىت إذا شعر من نفسه أنه مل ينل حظاً كافياً يف املرة 

األوىل ملعرفتها وتبني ما ينبغي أن يطمئن إليه منها، كان له أن يعاود النظر ثانية 
 .وثالثة



ع نفسه الصنف الثاين متفلت عن سلطان الدين وأحكامه، فهو ال يبايل أن ميت
فالشاب من !.. حبظوظها كلما تسىن له ذلك ال فرق بني أن يناهلا من حل أو حرام

. هذا الصنف إن تزوج، فهو إمنا يدخر زواجه إىل أواسط عهد الكهولة أو آخرها
إال أن يكون ذلك !.. ولن جتد واحداً من هؤالء تزوج قبل سن اخلامسة والثالثني

 .لظروف استثنائية نادرة
 اعتبار مثل هذا اإلنسان كرجوع السائح إىل داره بعد نزهة استنفدت والزواج يف

املتعة فيها كل نشاطه وطاقاته، حىت إذا أدركه امللل واجلهد، عاد إىل داره يبغي فيها 
فهو ـ وقد نال من صنوف اللذات مغنماً بدون مغرم ـ إمنا يريد !..الراحة واهلدوء

ها أو قرار يتطلبه، أكثر من أن يريد بالزواج من الزوجة اآلن ان تعينه يف راحة ينشد
 !..متعة يشترك مع الزوجة فيها، وسعادة يلتقي مع الزوجة على ارتشافها

وما أكثر ما تظاهر بالرغبة يف الزواج من قبل، فاجنذبت الفتيات إليه من هنا وهناك، 
كل تعرض له ما عندها من زينة ورقة ومجال، على مذهب هؤالء املخدوعات 

ئي حيسنب أن الفتاة ال ميكن أن تعثر على الزوج الذي تبغيه إال يف الشارع الذي الال
ونال ما يبغيه منهن ـ كما قلنا ـ .. تتعرى فيه، فتذوق من هذه وتلك وتيك

 !...إذ تلهى بكل منهن خليلة اليوم، مث نبذها وراءه خليلة الغد. غنيمة بدون مغرم
إىل حظوظ النفس، قلما يتبينه الناس، تكون وبني الرجل واملرأة فارق يف التسابق 

إذ املرأة مهما حتللت عن قيود الدين واآلداب فإا ال !.. املرأة هي اخلاسرة فيه دائماً
والرجل مهما كان . تصل إىل قمة سعادا إال يف ظالل بيت تصبح أما سعيدة فيه

املسؤولية أو اجلهد، شأنه إمنا فو نفسه إىل نعيم تصفو لذاته عن كدورة الغرامة أو 
فإذا فقد الدين فإن . وال يفطم نفسه عن التعلق بذلك إال دين يتحكم مبجامع قلبه

 !..الرجل واملرأة يلتقيان على مائدة تكون املرأة دائماً هي الطرف املغلوب فيها
وحصيلة هذا الكالم كله، واقع مشاهد ملموس ال حيتاج اإلنسان لرؤيته إال إىل 

 وهو أن نسبة الذين يقبلون على الزواج من الشبان املتدينني تزيد على تأمل وانتباه،
واملتدينون ال يتزوجون إال . ضعف نسبة من يقبلون عليه من املتحللني أو املتحررين

يف احلجر الصاحل وال يتعلقون إال جبمال زانه خلق وستر ودين، ونتيجة لذلك فإن 



 يف األسر اليت شاءت أن تنفلت عن العنوسة ال تشيع ـ يف معظم األحوال ـ إال
 .منهج الدين وحكمه وتربيته

*** 
إن فيما أوضحته لك ما يكفي إلقناعك ـ باملنطق الذي ال التواء : يا أخيت املؤمنة

فيه ـ بأن اتباع شريعة اهللا تعاىل ال يضمن لك بلوغ مرضاة اهللا فحسب، بل هو 
والسعادة ليست . ية كلهايضمن لك إىل جانب ذلك حتقيق أسباب سعادتك الدنيو

يف حتقيق اخليال الذي تتصورين، وإمنا هو يف الواقع الذي يورثك الطمأنينة، ويشيع 
 .يف حياتك االرتياح والرضى

أما وقد تبني لك كل ذلك، فقد آن لك أن تنهضي الستجابة حكم موالك العظيم، 
صراطه وأن تصطلحي مع اهللا عز وجل بعد طول نسيان وتنكر له، فتتخذي من 

 .سبيالً إليه، ومن حبه شفيعاً بني يديه
 !..دعي انتقاد الناس وحسام، فإن حساب اهللا غداً أشد وأعظم

ترفعي عن السعي إىل مرضام وحتقيق أهوائهم، فإن التسامي إىل مرضاة اهللا أسعد 
 .لك وأسلم

 ولسوف جتدين ـ وأنت تعزمني على الرجوع إىل صراط اهللا ـ من حياول ان يرهق
اليت أحاطت به كما حتيط خيوط ) التقاليع(مشاعرك ختديراً حتت وطأة هذه 

العنكبوت بضحيتها احلبيسة، وأن يذكرك بفالنة اليت كانت تربز مفاتنها أمام 
 !.األديب البارز بني الناس) صالوا(الرجال، وفالنة اليت كان هلا 

مانة، وذا احلديث الثابت وأما أنا فاذكرك باحلكم اإلهلي الواضح الذي نقلته لك بأ
 :إذ يقول) ص(عن رسول اهللا 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، : صنفان من أمىت مل أرمها قط(
أي (ونساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت، رؤسهن كأسنمة البخت املائلة 

 مسرية كذا ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها لتوجد  من) كسنام اجلمال
 .[18]١٨)وكذا

                                                
 .رواه مسلم واإلمام أمحد [18]١٨



ولسوف جتدين أيضاً من يذكرك جبمال هذه الدنيا ومغريات االرتواء من لذائذها 
.. ولكين أذكرك خبطورة عاقبتها، وجسامة ما ينتظرك من آثارها ونتائجها!. وزينتها

 .. أذكرك بيوم الديان، إن كنت قد آمنت بوجوده

:  وهو خياطب طائفة كبرية من الناسذكرك باليوم الذي يصدق فيه قول اهللا تعاىلأ
أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا، فاليوم جتزون عذاب اهلون مبا (

اذكرك ذا كله فإن [19]١٩)كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم تفسقون
 .ذلك أدعى إىل أن تتلمسي لنفسك سعادة الدنيا واآلخرة معاً

اً، بأن مجيع هؤالء اخلادعني إمنا ينظرون فيما ينصحون لك ودعيين أذكرك أخري
ولو أين أردت لنفسي حظها، لفعلت . بزعمهم إىل أمر أنفسهم وحاجة شهوام

مثلهم والنضممت إىل حزم، فأنا رجل يف نفسي من هوى الرجال وشهوام مثل 
أريد أن !.. القيامةولكين واهللا ال أريد أن أبوء بإمثي وإمثك يوم . الذي عندهم مجيعاً

تكوين، باستقامتك على احلق، حسنة يف ميزاين، وأن أكون، مبا أذكرك به من احلق، 
 !.أريد يل ولك شيئاً أعظم وأسعد من كل شهوة ولذة وهوى. حسنة يف ميزانك

 .أريد يل ولك مرضاة اهللا
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٢٠: األحقاف [19]١٩



 كَِلمة أِخيرة
يت استيقنت أفئدن احلق الذي بينته، غري أن كلمة أخرية، جيب أن أجته ا إىل اللوا

الواحدة منهن تشعر ببعد النقلة بني الواقع الذي تعيش فيه واحلق الذي آمنت به، 
فتركن آسفة إىل وضعها الذي تعيش فيه، وتعتذر إىل اهللا أو إىل الناس بأا عاجزة 

 !.عن مثل هذا القفز البعيد
ملنحرفني واملنحرفات، ال ميسكهم على وهكذا فإن يف الناس طائفة كبرية من ا

احنرافهم ومينعهم من السعي إىل اصالح حاهلم إال ما يرونه من بعد الفجوة وعمقها 
 .بني الكمال الذي يسمعون عنه والواقع الذي يعيشون فيه

فإن الفاصل الذي بني احلق والباطل إمنا يتمثل يف الفرق . ولكن هذا التصور خاطئ
باطل وأول درجة من درجات احلق، وفرق ما بينهما لفتة بني أدىن طرف من ال
 .صغرية وحركة بسيطة

إن احلق الذي أوضحناه يف الصفحات املاضية، ليس اية مستقلة تقبع يف قمة السمو 
والكمال، ولكنه سلم ذو درجات متقاربة، تبدأ أوالها عند طرف الباطل الذي 

. الذي يشدك إليه تشريع اهللا وحكمهتعيشني فيه، وتقف األخرية عند اية الكمال 
وإمنا املطلوب منك ـ بعد أن تنبهِت اىل احلق وآمنت به ـ أن تتحركي صاعدة 

 !..يف درجاته، ال أن تقفزي قفزة واحدة إىل ايته
إذا كنت ال متلكني من الطاقة واإلرادة، أو الظروف املساعدة، ما تفرضني به على 

ه، فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك مما نفسك حجاباً سابغاً للجسم والوج
تساعدك عليه الظروف واألحوال، وإذا كنت ال جتدين طاقة كافية لتغيري أي شيء 
من لباسك وهيئتك مهما كانت منحرفة وبعيدة عن رضى اهللا عز وجل، فلتفرضي 

وإذا كنت عاجزة عن . على نفسك ما دون ذلك بتدبر خالل كل صباح ومساء
 القدر من سبيل اإلصالح، فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك، االرتباط حىت ذا

من استشعار خطورة احلال اليت أنت فيها وااللتجاء إىل اهللا تعاىل بقلب صادق 
فإن صدق االلتجاء إىل اهللا تعاىل ينبوع النصر . واجف، تسألينه العون والقوة

 متجهاً إىل اهللا وما سار انسان إىل احلق بادئاً خبطوة من هذه اخلطى،. والتوفيق



بصدق وعزم إال وفقه اهللا تعلى يف السري إىل اية الطريق والوصول إىل جمامع ذلك 
 .احلق

وإمنا املصيبة كل املصيبة أن تعلمي احلق وتؤمين به، مث ال تتجهي إليه خبطوة وال 
بعزم، كأن األمر ليس مما يعنيك يف شيء، أو كأن الذي شرع هذا احلق وأمر به لن 

 يده ولن يبلغ إليك بطشه وسلطانه، أو كأن اآلخرة وما فيها أهون من أن تطولك
 !..يتخلى اإلنسان يف سبيلها عن شيء من أمانيه وأهوائه

مثل هذه احلال يعد أعظم سبب الستمطار غضب اهللا تعاىل والتعجيل 
 وعقوبة الدنيا ال تتمثل هنا يف بالء عاجل حييق باإلنسان، وإمنا تتمثل يف.بعقوبته

انغالق العقل وقسوة القلب، فال يؤثر يف أحدمها تذكري وال ختويف وال تنبيه، مهما 
حىت إذا جاءه املوت، ختطفه وهو على هذه . كانت األدلة واضحة والنذر قريبة

احلال، فينقلب إىل اهللا تعاىل وقد حتول انغالق عقله وقسوة قلبه إىل ندم حيرق 
 . رجوع فيه إىل الوراءالكبد، يف وقت ال ينفع فيه الندم وال

 :وقد عرب اهللا تعاىل عن هذه العقوبة وسببها بقوله
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على (

قلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقراً، إن تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذاً 
 .[20]٢٠)أبداً

*** 
، فال ريب أنك تؤمنني بشريعته وباليوم اآلخر الذي هو يوم فإذا كنِت تؤمنني باهللا
 .احلساب واجلزاء

وإن من مستلزمات هذا اإلميان، أن تضعي الكالم الذي سردته عليك يف هذه 
حىت إذا أيقنت أين مل أخدعك بباطل . الرسالة موضع اجلد واالهتمام من تفكريك

ة اليت يتمثل فيها حكم اهللا عز من القول، ومل أضع بني يديك إال احلقيقة الصافي
. وجل ـ كان عليك أن تنهضي إىل تطبيق هذا احلكم بالسري يف مراحله املتدرجة

فإن رأيت أن حبال الدنيا وأهواءها وتقاليد الصديقات والقريبات تشدك إىل اخللف 

                                                
 .٥٧: الكهف [20]٢٠



وتصدك عن النهوض بأمر اهللا، فال أقل من أن تفيض احلسرة يف قلبك من ذلك، 
 إىل باب اهللا تعلى وأعتاب رمحته لتعرضي له ضعفك وجتأري إليه فيسوقك األمل

بالشكوى أن يهبك من لدنه قوة وتوثيقاً وأن مينحك العون لتتحرري من سلطان 
أما إن مل . نفسك، وسلطان التقاليد والعادات، وسلطان األقارب والصديقات

وراء ضلوعك بأي ينهض بك اإلميان إىل هذا وال إىل ذاك، ومل يتحرك القلب الذي 
تأثر واهتمام لكل هذا الذي حدثتك به ـ فلتكوين يف شك من إميانك بوجود اهللا 
تعاىل، ولتعلمي أنك تسريين ـ إن استمر بك احلال ـ إىل اية رهيبة ليس منها 

 !.خملص وال مفر
ولتعلمي أن سكر هذه الدنيا لذيذاً، فيوشك أن تفجأك منها ساعة صحو وانتباه، 

 . لقريبة منكوإا واهللا
ولتعلمي أن مذاقها مهما كان طيباً فإن يف ايتها غصة ستأخذ منك باحللق، وإا 

 .واهللا ملقبلة إليك
مث اعلمي أنه ما من شاب يبتلى منك اليوم بفتنة تغريه أو تشغل له باله، كان 
 .بوسعك أن جتعليه يف مأمن منها، إال أعقبك منها إذاً نكال من اهللا عظيم

ي يف آخر هذه الرسالة ما قد نبهتك إليه يف أوهلا، من أن املرأة يف حياة الرجل فاذكر
أخطر ابتالء دنيوي له على اإلطالق، فاجعلي من تقوى اهللا تعاىل يف سلوكك، عوناً 
للرجل على السعي يف سبيل مرضاة اهللا، وال جتعلي من اإلمعان يف معصية اهللا عوناً 

 . له على السري يف طريق الشيطان
 .واهللا املستعان يف اهلداية والتوفيق

 
 

 


